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Indledning

Ifølge Den Europæiske Rumorganisation (ESA) overvåges der for øjeblikket omkring 17 000 
menneskeskabte objekter i de forskellige kredsløb fra jorden. Omkring 10 000 af disse 
objekter er fragmenter, der er skabt af eksplosioner og sammenstød, som er indtruffet i 
kredsløbet. En lille del af dem udgøres af inaktive satellitter, som stammer fra den kolde krig, 
og aktive satellitter. Hvis opsendelse af fartøjer i rummet ophørte nu, ville andelen af 
rumskrot stadig stige. Visse kredsløb er i fare for at lide overlast som f.eks. LEO-satellitten 
(LEO) 2000 km over jordens overflade. Forøgelsen af rumaffald udgør ikke blot en risiko for 
rumfartøjer, der er i kredsløbet, men også for opsendelser i rummet til MEO-kredsløbet og det 
geostationære satellitkredsløb, hvor de fleste jordobservations- og 
telekommunikationssatellitter befinder sig. I dag fremsætter Kommissionen forslag om at 
starte et program for overvågning og sporing i rummet (SST), som skal fokusere på at få 
tilgængelige kapaciteter til at samvirke og levere en tjenesteydelse. Ordføreren bifalder 
initiativet som en start, som, hvis etableringen heraf bliver vellykket, kan danne grundlag for 
en fremtidig europæisk kapacitet med kendskab til situationen i rummet (SSA). 

Den nuværende situation

Forskellige lande og organisationer i verden stiller programmer til rådighed vedrørende 
kendskab til situationen i rummet (SSA), som ikke blot søger at detektere og spore objekter 
eller rumaffald (hvilket er karakteristisk for overvågning og sporing i rummet), men også 
analyserer jordnære objekter som asteroider samt rumvejrsfænomener som solaktivitet på 
objekter i kredsløb. 

Den vigtigste interessent er USA, som yder fuld SSA-kapacitet, herunder overvågning og 
sporing i rummet, inden for rammerne af et militært anvendelsesområde. Takket være en 
verdensomspændende placering af et betydeligt antal sensorer har USA udarbejdet et katalog 
over satellitkredsløb, der dækker over 17 000 objekter. Ud fra dette katalog foreligger der et 
frit tilgængeligt datasæt i formatet Two Line Elements (TLE). Tjenesteydelsen vil bestå af en 
vurdering af konjunktion eller en såkaldt Conjunction Summary Message (CSM), som er 
individuelt tilpasset (undertegnelse af et aftalememorandum) til de interesserede parter, som 
advares om sammenstødsrisikoen. USA stiller endvidere avancerede tjenesteydelser til 
rådighed, som kan give nøjagtige kollisionsforebyggende manøvrer og samtidig nedbringe 
påkrævede handlinger i forbindelse hermed samt brændstofsforbrug.

I Europa er der for tiden mangel på kapacitet og afhængighed af data, som stilles til rådighed 
af tredjelande, samt ingen reel ”systematisk” og global tjeneste, der forsyner de interesserede 
parter med oplysninger om sammenstødsrisici.

Hvad angår EU råder USA i høj grad over monopol på operationelle SST-tjenester. De 
forsyner resten af verden med oplysninger om kollisionsrisiko via TLE/CSM og opfordrer den 
interesserede part til at træffe foranstaltninger. EU og dens medlemsstater råder ikke over en 
effektiv måde til på egen hånd at efterprøve de oplysninger, som de får stillet til rådighed.

Diskussionspunkter 

Ordføreren ønsker blandt flere emner, som eventuelt måtte opstå af de kommende drøftelser, 
at drøfte de følgende punkter, som hun anser som vigtige, med sine kolleger:
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Optimal udnyttelse af tilgængelige teknologier og færdigheder…

SST-netværket og –tjenesten vil arbejde med oplysninger, som er indhentet fra en lang række 
sensorer og en stor mængde dataprocesseringskapacitet. Medlemsstater og ESA har i omkring 
20 år arbejdet på at skaffe SST-kapaciteter (også inden for ESA’s SSA-program, som 13 EU-
medlemsstater for øjeblikket deltager i). Ordføreren er af den holdning, at disse tekniske og 
menneskelige aktiver bør udnyttes så meget som muligt i udformningen af EU's fremtidige 
SST-tjeneste. 

… Med et bredt spektrum af deltagere

Ordføreren mener, at det er vigtigt at nå en bred vifte af aktører, som vil tage del i EU's SST-
tjeneste for at sikre sig, at flere bidragsydere foruden de erfarne lande inden for rumteknologi 
fuldt ud vil have mulighed for at vurdere deres relevante, eksisterende eller kommende aktiver 
med henblik på at udvikle den europæiske SST-tjeneste. 

Samarbejde

Det ville være af stor betydning for den europæiske SST-tjeneste at kunne drage nytte af 
oplysninger fra alle relevante interessenter, derunder kommercielle og videnskabelige 
interessenter.

Tjenesten

Senest i 2020 bør EU’s SST-tjeneste begynde at levere nøjagtige og påkrævede oplysninger 
for at forebygge sammenstød mellem og eksplosion af rumfartøjer samt skadelig indvirkning i 
forbindelse med rumobjekters genindtrængen i jordens atmosfære. Disse oplysninger, som 
tager hensyn til alle fortrolighedsbestemmelser, skal på effektiv vis overbringes til de 
interesserede parter (offentlige myndigheder og operatører af rumfartøjer, derunder 
satellitejere/satellitoperatører). Ordføreren bifalder Kommissionens idé om at fokusere på et 
netværk af tilgængelige kapaciteter som første skridt. En sammenlægning af disse kapaciteter 
i Europa vil helt sikkert i sig selv tilføre slutresultatet en merværdi og, såfremt det skulle vise 
sig givtigt, tilskynde til investeringer i forbedrede kapaciteter. Slutteligt ønsker ordføreren at 
nedbringe EU’s afhængighed, hvad angår overvågning og sporing i rummet, af tredjelande, 
hvorimod samarbejdet med dem skal styrkes.

Formål

Som fremsat i udkastet fra Kommissionen og artikel 3 heri bør SST-programmet lægge vægt 
på samvirke, dataprocessering og tjenesteydelser. Afhængig af præciseringen af budgettet (se 
nedenfor) ønsker ordføreren at afklare, hvem der skal tildeles ansvaret for de enkelte 
aktiviteter mellem medlemsstaterne og EU-Satellitcentret (EUSC), og at vurdere, om denne 
ansvarsfordeling skal fremhæves eller ej i forslaget ud over de forskellige aftaler, som er 
foreskrevet i artikel 10. 

Mere interaktion med Parlamentet ved støtteberettigede handlinger

Ifølge Kommissionens forslag skal de handlinger, som er støtteberettigede i henhold til SST-
programmet, være i tråd med formålene i artikel 3 og defineres i det flerårige arbejdsprogram 
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ved en gennemførelsesretsakt (artikel 5). Ordføreren er indforstået med, at disse handlinger 
helt og holdent skal være til gavn for gennemførelsen af afgørelsen, men anmoder om at 
undgå det scenario, hvor Parlamentet ikke har nogen kontrol over handlingsdefinitionerne.

Datapolitik 

Ordføreren er villig til at overveje den ramme, inden for hvilken deltagere i SST-programmet 
inden for rammerne af gensidig tillid og på et gennemsigtigt grundlag vil stille de mest 
relevante data til rådighed for at beskytte rumaktiver mest muligt. Det er i alles interesse at 
forebygge beskadigelser som følge af rumaffald, og dette bør være slutresultatet og en 
forpligtelse. Enhver oplysning, der imødekommer denne forpligtelse, skal videregives til de 
interesserede parter. Ordføreren ønsker at overveje at videreformidle generelle og basale 
oplysninger om placering af rumobjekter til offentligheden, ligesom det tilsvarende 
amerikanske offentlige TLE-katalog gør.

Redegørelse over udgifter

Der findes intet eksplicit budget i Kommissionens udkast. Vi bør undgå en situation, hvor 
Parlamentet (og eventuelt Rådet) opnår enighed om en lovgivningstekst, som retfærdiggør 
handlinger, som forventes at blive finansieret af EU uden et budget. Derfor ønsker vi med 
hjælp fra Kommissionen at få klarlagt, hvor meget vi ønsker at investere i denne 
tjenesteydelse forud for vedtagelse af teksten. Kommissionen nævner et rammebeløb i 
finansieringsoversigten på 70 mio. EUR for perioden 2014-2020. Denne henvisning er dog 
ikke en del af den lovgivningsmæssige retsakt. Mulige investeringskilder fremgår på en ikke-
udtømmende måde af artikel 11, heriblandt H2020 og Galileo. Kommissionen henviser også 
til Copernicus under de forklarende bemærkninger, men ikke i selve artikel 11. Hvis det 
nogensinde besluttes at fokusere på et budget på henved 70 mio. EUR, ønsker ordføreren at 
overveje enhver mulighed for at udvide investeringskilder og i hvert fald at fastsætte et beløb, 
herunder hvordan hver kilde nøjagtigt vil blive berørt.


