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Úvod

Podle Evropské kosmické agentury (ESA) je v současné době z povrchu Země sledováno 
přibližně 17 000 člověkem vytvořených objektů.  Zhruba 10 000 z těchto objektů představují 
úlomky vzniklé během výbuchů či srážek na oběžné dráze.  Malou část z nich tvoří nefunkční 
družice pocházející z období studené války a také aktivní družice. I kdyby bylo od této chvíle 
zastaveno vysílání strojů do vesmíru, množství odpadu bude dále narůstat. Některým 
oběžným drahám, jako je například nízká oběžná dráha Země (LEO) 2 000 km nad povrchem 
Země, hrozí přeplnění. Narůstající množství vesmírného odpadu ohrožuje nejen kosmické 
lodi, které se již na oběžné dráze vyskytují, ale také vysílání strojů do vesmíru na střední 
(MEO) a geostacionární (GEO) oběžnou dráhu, kde se nachází většina zemských 
pozorovacích a telekomunikačních družic. Evropská komise nyní navrhuje zahájit program na 
pozorování a sledování vesmíru (SST), který by se zaměřil na vytváření sítí dostupných 
kapacit a poskytování služby; zpravodajka tuto iniciativu vítá jakožto výchozí bod, který by 
v případě úspěšného zavedení mohl vytvořit základ pro pozdější globální systém EU pro 
získávání poznatků o situaci ve vesmíru (SSA). 

Současný stav

Programy pro získávání poznatků o situaci ve vesmíru (SSA) zajišťují různé země 
a organizace po celém světě. Tyto programy mají kromě snahy o zjištění a sledování 
vesmírných objektů či vesmírného odpadu (což je typické pro SST) za cíl také analýzu 
objektů v blízkosti Země (NEO), například asteroidů, a dále jev zvaný kosmické počasí, kam 
patří například vliv sluneční aktivity na objekty na oběžné dráze. 

Nejvýznamnější zúčastněnou stranou jsou Spojené státy americké. Poskytují plnou kapacitu 
SSA, včetně SST, a to v rámci armády. Díky rozmístění velkého množství snímačů po celém 
světě vytvořily Spojené státy orbitální seznam obsahující přibližně 17 000 objektů. Z tohoto 
katalogu je volně k dispozici soubor údajů „dvouřádkové elementy dráhy“ (TLE). Služba 
bude spočívat ve vypracování posouzení konjunkce nebo souhrnné zprávy o konjunkci 
(CSM), která se vypracuje na základě potřeb (podpis memoranda o porozumění) pro 
zúčastněnou stranu, jež je upozorňována na riziko kolize. Spojené státy také poskytují 
pokročilé služby, které dokážou doporučit přesné manévry pro zabránění kolizi a zároveň 
snižují počty nezbytných operací a spotřebu paliva. 

V Evropě v současnosti chybí kapacita, Evropa je závislá na údajích poskytovaných třetími 
zeměmi a také neexistuje systematická globální služba, která by zúčastněným stranám 
dodávala informace o hrozících kolizích.  
Co se týče EU, USA mají skutečně monopol na funkční služby SST. Prostřednictvím 
TLE/CSM dávají zbytku světa k dispozici informace o hrozících kolizích a doporučují 
dotčeným stranám přijímat opatření. EU a její členské státy nemají žádný účinný prostředek, 
aby si ověřily informace, jež jsou jim poskytovány. 

Body k projednání 

Zpravodajka by se svými kolegy chtěla projednat tyto body, které považuje za důležité, 
přičemž z následné debaty mohou vyplynout další témata:
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Co nejlepší využití dostupných technologií a dovedností...

Síť a služba SST bude pracovat s informacemi od velkého množství snímačů a kapacit na 
zpracování údajů. Členské státy a ESA pracují na poskytování kapacit SST již zhruba 20 let 
(též v rámci programu ESA SSA, jehož se v současné době účastní 13 členských států EU). 
Zpravodajka si je dobře vědoma, že technické a lidské zdroje by při utváření budoucí služby 
EU SST měly být využívány v co největší míře. 

... při široké škále účastníků

Zpravodajka se domnívá, že pro účast na službě EU SST je třeba dosáhnout velkého množství 
zúčastněných subjektů, aby se zajistilo, že vedle zemí, jež mají v oblasti kosmických 
technologií zkušenosti, budou mít i další účastníci plnou příležitost zhodnotit své významné, 
stávající či budoucí přínosy, s cílem rozvíjet evropskou službu SST. 

Spolupráce

Pro evropskou službu SST je důležité, aby mohla využívat informací od všech příslušných 
zúčastněných stran, včetně obchodních a vědeckých subjektů.

Služba

Služba EU SST by do roku 2020 měla začít poskytovat přesné a potřebné informace 
k zabránění kolizím a výbuchům kosmických lodí a také škodlivému dopadu opětovného 
vstupu vesmírných objektů do zemské atmosféry. Takové informace by měly být, za dodržení 
všech pravidel utajení, účinně předávány zúčastněným stranám (veřejným orgánům 
a provozovatelům kosmických lodí, včetně vlastníků/provozovatelů družic). Zpravodajka vítá 
nápad Evropské komise zaměřit se v první řadě na síť dostupných kapacit.  Spojení těchto 
kapacit v Evropě by již samo o sobě přidalo hodnotu konečnému výsledku a v případě 
úspěchu by to povzbudilo podporu investic do vylepšených kapacit. Zpravodajka by si také 
přála, aby se snížila závislost EU na třetích zemích, pokud jde o službu SST, a zlepšila se 
spolupráce s nimi.

Cíle

Podle návrhu EK a jeho článku 3 by se měl program SST zaměřit na vytváření sítí, zpracování 
údajů a na servisní činnosti. V závislosti na vyjasnění rozpočtu (viz níže) by zpravodajka 
chtěla objasnit, zda budou za jednotlivé činnosti zodpovědné členské státy či EUSC, 
a posoudit, zda by přidělení této zodpovědnosti mělo, či nemělo být zakotveno v návrhu ještě 
nad rámec různých dohod uvedených v článku 10. 

Větší interakce s EP na podporovaných činnostech

Návrh EK uvádí, že činnosti financované programem SST budou v souladu s cíli článku 3 
a budou definované ve víceletém pracovním programu, a to prováděcím aktem (článek 6). 
Zpravodajka chápe, že tyto činnosti by měly sloužit výhradně k provedení rozhodnutí, avšak 
navrhuje, aby se zamezilo scénáři, kdy by EP neměl žádnou kontrolu nad jejich definicí. 
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Politika nakládání s údaji

Zpravodajka je ochotná zvážit rámec, v němž budou účastníci programu SST poskytovat co 
nejspolehlivější údaje k ochraně co největšího množství vesmírných kapacit, a to na základě 
vzájemné důvěry a transparentnosti.  Snaha vyhnout se škodám v důsledku vesmírného 
odpadu je v zájmu všech a měla by být konečným výsledkem a povinností. Zúčastněným 
stranám by měly být zpřístupněny veškeré informace, jež povedou ke splnění této povinnosti.  
Zpravodajka by chtěla zvážit poskytování obecných a základních informací o poloze 
vesmírných objektů veřejnosti, jako tomu je u veřejného katalogu USA TLE.

Vyjasnit, jaké množství prostředků bude vynaloženo

V návrhu EK není jasně stanoven žádný rozpočet. Měli bychom zabránit situaci, kdy EP 
(a případně Rada) schválí legislativní text odůvodňující činnosti, které mají být financovány 
EU, aniž by měly rozpočet. Měli bychom tedy s pomocí EK ještě před přijetím textu objasnit, 
jaké množství prostředků chceme na tuto službu vynaložit. EK v legislativním finančním 
výkazu pro návrhy uvádí finanční krytí ve výši 70 milionů pro období 2014–2020. Text 
legislativního aktu se o tom však nezmiňuje. V článku 11 je uveden neúplný výčet možných 
zdrojů financování a mezi nimi se zmiňují i programy Horizont 2020 a Galileo. EK také ve 
vysvětlující poznámce, avšak nikoliv v samotném článku 11, odkazuje na program 
Copernicus. Dojde-li k rozhodnutí vypracovat rozpočet blížící se 70 milionům EUR, 
zpravodajka by chtěla zvážit veškeré možnosti navýšení zdroje financování, nějakým 
způsobem pevně stanovit výši částky a také určit, jak budou jednotlivé zdroje dotčeny.


