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Bevezetés

Az Európai Űrügynökség (ESA) szerint jelenleg körülbelül 17 000 ember által készített, 
különböző keringési pályákon lévő objektumot figyelnek a Földről. Ezek közül körülbelül 
10 000 objektum a keringési pályán bekövetkezett robbanás vagy ütközés eredményeképpen 
létrejött űrtörmelék. Kis részük a hidegháborús időkből származó, már nem működő műhold, 
illetve aktív műhold. Ha az űreszközök felküldését most azonnal abbahagynák, az űrszemét 
mennyisége akkor is növekedne. Fennáll annak veszélye, hogy egyes keringési pályák, 
például a Föld fölött 2000 km-re lévő alacsony Föld körüli pálya (LEO) telítetté válnak. Az 
űrszemét megsokszorozódása nemcsak a már pályán lévő űrjárművek, hanem a legtöbb Földet 
figyelő és távközlési műhold által használt közepes Föld körüli pályára (MEO) és a 
geostacionárius (GEO) pályára felküldendő objektumok számára is kockázatot jelent. Ma az 
Európai Bizottság egy űrmegfigyelési és nyomon követési (SST) program létrehozását 
javasolja, melynek középpontjában a rendelkezésre álló kapacitások hálózatba állítása és 
szolgáltatásnyújtás áll; az előadó üdvözli a kezdeményezést, mely ha sikeresen megvalósul, 
később egy globális európai uniós világűr-megfigyelési (SSA) kapacitás alapja lehet. 

A jelenlegi helyzet

Jelenleg a világon több ország és szervezet rendelkezik világűr-megfigyelési (SSA) 
programokkal, melyek rendszerint nemcsak az űrobjektumokat vagy űrszemetet észlelik és 
követik nyomon (ami az SST-programok jellemzője), hanem egyúttal földközeli 
objektumokat (NEO) – például az üstökösöket –, valamint űridőjárási (SWE) jelenségeket is
elemeznek, például a naptevékenységnek a Föld körüli pályán keringő objektumokra 
gyakorolt hatását.  

A legfontosabb érdekelt fél az Egyesült Államok, mely a haderő keretein belül teljes világűr-
megfigyelési kapacitással – köztük SST-szolgáltatással – rendelkezik. A világszerte 
elhelyezkedő jelentős számú érzékelőnek köszönhetően az Egyesült Államok egy; körülbelül 
17 000 Föld körüli pályán lévő objektumot tartalmazó űrkatalógussal rendelkezik. E 
katalógusból szabadon hozzáférhető a pályaelemek kétsoros adatait (TLE) tartalmazó 
adathalmaz. A szolgáltatás az egymáshoz közel kerülő űrobjektumok értékeléséből illetve egy 
közelségre figyelmeztető üzenetből (CSM) fog állni, amelyet egyedi alapon (egyetértési 
megállapodás aláírása alapján) nyújtanak az érdekelt félnek, akit értesítenek az ütközés 
veszélyéről. Az USA olyan fejlett szolgáltatásokat is biztosít, melyek képesek precíz 
manővereket javasolni az ütközés elkerülésére, és ezzel egyidejűleg a műveletek számát és az 
üzemanyag fogyasztást csökkentik. 

Jelenleg Európát a kapacitáshiány és harmadik országoktól kapott adatoktól való függőség 
jellemzi, továbbá az, hogy nincs olyan „szisztematikus” és globális szolgáltatás, amely az 
érdekelt feleknek információt nyújtana az ütközés kockázatáról. 
Ami az Uniót illeti, az USA a funkcionális SST-szolgáltatások terén valóban monopol 
helyzetben van. Az USA szolgáltat információt az ütközés veszélyéről a világ többi 
országának a TLE/CSM rendszeren keresztül, és javasolja az érintett félnek, hogy 
cselekedjen. Az Uniónak és tagállamainak nem áll rendelkezésére olyan hatékony eszköz, 
mellyel maguk ellenőrizhetnék a kapott információt.  
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Megvitatandó kérdések 

Az előadó kollégáival többek közt az alábbi, általa jelentősnek tartott kérdéseket kívánja 
megvitatni – a majdani vita során felmerülő egyéb kérdésekkel együtt: 

A rendelkezésre álló technológiák és szakértelem legjobb felhasználási módja...

Az SST-hálózat és szolgáltatás működéséhez szükséges információt sokféle szenzor és 
adatfeldolgozó kapacitás biztosítja majd. A tagállamok és az ESA körülbelül 20 éve 
dolgoznak SST-kapacitás kifejlesztésén (az ESA SSA-program keretén belül is, melyben 
jelenleg 13 tagállam vesz részt). Az előadó úgy véli, hogy ezeket a műszaki és emberi 
erőforrásokat a majdani EU SST-szolgáltatás kifejlesztése során a lehető legnagyobb 
mértékben ki kell aknázni. 

...sokszereplős környezetben

Az előadó lényegesnek tartja, hogy résztvevőként a szereplők széles körét bevonják az EU 
SST-szolgáltatásba, biztosítva azt, hogy az űrtechnológia terén jártas országok mellett mások 
is teljes mértékben hozzájárulhassanak releváns, létező vagy jövőbeli erőforrásaikkal az 
európai SST-szolgáltatás kifejlesztéséhez. 

Együttműködés

Fontos lenne az európai SST-szolgáltatás számára, hogy minden releváns érdekelttől – köztük 
az üzleti és tudományos szereplőktől – származó információból részesüljön.

A szolgáltatás

Az Európai Unió SST-szolgáltatásának 2020-ra meg kell kezdenie az űrjárművek 
összeütközésének és felrobbanásának megakadályozásához, valamint az űrobjektumok földi 
légkörbe való visszatéréséből származó káros hatások kiküszöböléséhez szükséges, pontos 
információk szolgáltatását. Ezeket az információkat a bizalmas adatkezelés szabályait 
tiszteletben tartva minden érintett fél (hatóságok és űrjárművek üzemeltetői, ide értve a 
műholdak tulajdonosait/üzemeltetőit is) részére megfelelő módon továbbítani kell. Az előadó 
üdvözli azt az elképzelést, hogy az Európai Bizottság első lépésként a meglévő kapacitások 
hálózatára összpontosít. Ezeknek a kapacitásoknak az európai szintű összefogása valóban már 
önmagában is hozzájárulna a végeredményhez, és ha sikerrel jár, ösztönözné a fejlettebb 
kapacitásokba való beruházásokat. Az előadó azt várja, hogy idővel az SST-szolgáltatások 
tekintetében az Európai Unió harmadik országokkal szembeni függősége csökken, míg a 
velük való együttműködés kibővül.

Célkitűzések

Ahogy a Bizottság tervezete és annak 3. cikke kimondja, az SST-program középpontjában a 
hálózatépítés, az adatfeldolgozás és a szolgáltatási tevékenység áll. A költségvetés 
tisztázásától függően (lásd lentebb) az előadó szükségesnek tartja annak tisztázását, hogy a 
tagállamok és az EUMK közül az egyes fenti tevékenységeket kinek a felelősségi körébe 
utalják, valamint annak megfontolását, hogy a felelősségi körök elhatárolását – a 10. cikkben 
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tervezett különböző megállapodásokon túlmenően – meg kell-e állapítani a javaslatban, avagy 
sem.  

Szorosabb együttműködés az EP-vel a támogatott tevékenységekkel kapcsolatban 

A Bizottság javaslata szerint az SST-program olyan, a 3. cikkben foglalt célkitűzéseknek 
megfelelő intézkedéseket finanszíroz, amelyeket a többéves munkaprogramban, végrehajtási 
aktus útján határoznak meg (5. cikk). Az előadó megérti, hogy ezen intézkedések célja 
szigorúan csak a határozat végrehajtása lehet, azonban el szeretné kerülni azt az eshetőséget, 
hogy az EP-nek ne álljon módjában megvizsgálni az intézkedések meghatározásait.

Adatvédelmi politika 

Az előadó kész megfontolni egy olyan keretrendszert, amelyben az SST-program résztvevői a 
leginkább releváns adatokat megosztják a lehető legtöbb űrbeli eszköz védelme érdekében, a 
kölcsönös bizalom és átláthatóság alapján. Az űrszemét miatti károk elkerülése mindenkinek 
érdekében áll, ezért ez a végső cél és egyben kötelezettség. Minden olyan információt, amely 
e kötelezettség teljesítését szolgálja, meg kell osztani az érdekelt felekkel. Az előadó meg 
kívánja vizsgálni annak lehetőségét, hogy a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák az 
űrobjektumok elhelyezkedésére vonatkozó alapvető információkat, az USA hasonló célt 
szolgáló, nyilvános TLE katalógusának mintájára. 

A ráfordítandó összeg tisztázása

A Bizottság tervezete nem tartalmaz konkrét költségvetést. Elkerülendő az a helyzet, hogy az 
EP (és végső soron a Tanács) költségvetés nélkül fogadjon el egy olyan jogszabályszöveget, 
amely az Unió által finanszírozandó intézkedéseknek teremt alapot. Ezért a szöveg elfogadása 
előtt a Bizottság segítségével tisztáznunk kellene, hogy mennyit szeretnénk befektetni ebbe a 
szolgáltatásba. A Bizottság a javaslatot kísérő pénzügyi kimutatásban említést tesz egy 70 
milliós keretösszegről a 2014–2020-as időszakra. Ez a hivatkozás azonban nem része a jogi 
aktusnak. A finanszírozás lehetséges forrásait nem kimerítően a 11. cikk tartalmazza, ezek 
között szerepel a H2020 és a Galileo. A Bizottság az indoklásban a Copernicus-ra is 
hivatkozik, magában a 11. cikkben azonban nem. Ha a megszületendő döntés értelmében 70 
millió eurót megközelítő költségvetésből kell gazdálkodni, az előadó meg kíván vizsgálni 
minden olyan lehetőséget, amely a finanszírozási forrást növelheti, és mindenképpen rögzíteni 
kíván egy összeget, arra is kiterjedően, hogy az egyes forrásokat ez mennyiben érinti. 


