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Įžanga

Europos kosmoso agentūros (EKA) duomenimis, šiuo metu iš Žemės stebima apie 17 tūkst. 
įvairiose orbitose esančių žmogaus sukurtų objektų. Apie 10 tūkst. šių objektų yra nuolaužos, 
atsiradusios orbitoje įvykus sprogimams ir susidūrimams. Mažą jų dalį sudaro neveikiantys 
palydovai, siekiantys šaltojo karo laikotarpį, ir veikiantys palydovai. Nors dabar palydovų 
leidimas į kosmosą sustabdytas, nuolaužų vis tiek daugės. Kai kurioms orbitoms, pvz., 
žemajai Žemės orbitai (angl. LEO), esančiai 2 000 km nuo Žemės, kyla pavojus būti 
perpildytoms. Vis daugiau kosminių nuolaužų kelia pavojų ne tik orbitoje jau esantiems 
erdvėlaiviams, bet ir paleidimams į vidurinę Žemės orbitą (angl. MEO) bei geostacionariąją 
orbitą (angl. GEO), kuriose yra daugiausia Žemės stebėjimo ir telekomunikacinių palydovų.
Dabar EK siūlo sukurti Kosmoso stebėjimo ir sekimo programą (angl. Space Surveillance and 
Tracking, SST), pagal kurią dėmesys būtų sutelkiamas į tinklo teikiamus pajėgumus ir 
paslaugų teikimą; pranešėja palankiai vertina iniciatyvą kaip pradžią, kuri, jei bus sėkmingai 
sukurta, galėtų būti tolesnio pasaulinio ES informuotumo apie padėtį kosmose (angl. Space 
Situational Awareness, SSA) pajėgumų pagrindas.

Dabartinė padėtis

Įvairios pasaulio šalys ir organizacijos rengia informuotumo apie padėtį kosmose (angl. SSA) 
programas, kurias įgyvendinant ne tik nustatomi ir sekami kosmoso objektai bei nuolaužos 
(tai atliekama pagal SST), bet ir analizuojami arti Žemės skrendantys objektai (angl. NEO), 
pvz., asteroidai, taip pat prognozuojami kosminiai orai (angl. SWE), pvz., Saulės aktyvumas, 
turintis įtakos orbitoje esantiems objektams.

Svarbiausia suinteresuotoji šalis – Jungtinės Amerikos Valstijos. Ji teikia visapusiškus SSA 
pajėgumus, įskaitant karinio pobūdžio, gaunamus pagal SST. Turėdamos daugybę visame 
pasaulyje išdėstytų jutiklių, JAV kuria orbitų katalogą, kuriame užregistruota apie 17 tūkst. 
objektų. Tame kataloge nevaržomai galima susipažinti su vadinamuoju dviejų eilučių 
elementų (angl. TLE) duomenų rinkiniu. Paslauga bus neatsiejama nuo sutapimo vertinimo 
arba sutapimo duomenų suvestinės pranešimo (angl. CSM), kuris rengiamas remiantis 
pritaikymo metodu (Susitarimo memorandumo parašas; angl. signature of a Memorandum of 
Understanding) ir kuris bus perduodamas apie susidūrimo pavojų įspėtai suinteresuotajai 
šaliai. JAV taip pat teikia pažangias paslaugas, kuriomis galima rekomenduoti tikslius 
manevrus, siekiant išvengti susidūrimo ir kartu sumažinti reikiamų operacijų skaičių bei 
degalų suvartojimą.

Šiuo metu Europoje stinga pajėgumų, vyrauja priklausomybė nuo trečiųjų šalių teikiamų 
duomenų, taip pat nėra tikrų sisteminių ir pasaulio mastu teikiamų paslaugų, kurias teikiant 
suinteresuotosios šalys gautų informaciją apie susidūrimo pavojų.
ES kelia nerimą tai, kad JAV iš tiesų priklauso teikiamų SST paslaugų monopolija.
Pasitelkdamos „dviejų eilučių elementus“ arba sutapimo duomenų suvestinės pranešimą, 
informaciją apie susidūrimų pavojų jos teikia visoms kitoms pasaulio valstybėms ir 
suinteresuotajai šaliai pasiūlo imtis atitinkamų veiksmų. ES ir jos valstybės narės neturi 
galimybės pačios veiksmingai patikrinti joms teikiamos informacijos.

Diskusijų klausimai
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Be papildomų klausimų, kurių galiausiai kils per būsimą diskusiją, pranešėja su kolegomis 
norėtų aptarti šiuos, jos manymu, svarbius klausimus.

Tinkamiausi turimų technologijų ir įgūdžių panaudojimo būdai …

Pasitelkiant SST tinklą ir paslaugas, bus tvarkoma įvairiais jutikliais ir duomenų apdorojimo 
pajėgumais gaunama informacija. Valstybės narės ir EKA jau apie 20 metų dirba 
užtikrindamos SST pajėgumus (taip pat vykdo EKA SSA programą, kurioje šiuo metu 
dalyvauja 13 ES valstybių narių). Pranešėja mano, kad šiuos techninius ir žmogiškuosius 
išteklius reikėtų kuo labiau išnaudoti numatant būsimas ES SST paslaugas.

…esant plačiam dalyvių spektrui

Pranešėja mano, jog, siekiant plėsti Europos SST paslaugas, svarbu siekti plataus subjektų, 
kurie dalyvaus teikiant ES SST paslaugas, spektro ir užtikrinti, kad kiti dalyviai drauge su 
kosmoso technologijų srityje patyrusiomis valstybėmis turėtų visapusiškų galimybių vertinti 
jiems svarbius, esamus arba būsimus, dalykus.

Bendradarbiavimas

Būtų svarbu, kad, teikiant Europos SST paslaugas, iš informacijos, kurią teikia visos 
suinteresuotosios šalys, įskaitant ir komercinius, mokslinius subjektus, būtų galima gauti 
naudos.

Paslaugos

Iki 2020 m., taikant ES SST paslaugą, turėtų būti pradėta teikti tiksli informacija, reikalinga 
siekiant išvengti erdvėlaivių susidūrimo ir sprogimo, taip pat žalingo pakartotinio kosminių 
objektų patekimo į Žemės atmosferą poveikio. Ši informacija, laikantis visų konfidencialumo 
taisyklių, turėtų būti veiksmingai perduodama suinteresuotosioms šalims (valdžios 
institucijoms ir erdvėlaivių naudotojams, taip pat palydovų savininkams ir (arba) 
naudotojams). Pranešėja palankiai vertina Europos Komisijos sumanymą visų pirma sutelkti 
dėmesį į turimų pajėgumų tinklo kūrimą. Iš tiesų, sutelkus šiuos Europos pajėgumus, tai 
savaime būtų naudinga galutiniam rezultatui, o jei pasisektų, tai padėtų skatinti investicijas į 
pajėgumų stiprinimą. Galiausiai pranešėja norėtų, kad SST požiūriu ES priklausomybė nuo 
trečiųjų šalių sumažėtų, tačiau bendradarbiavimas su jomis būtų stiprinamas.

Tikslai

Kaip nurodyta EK projekte ir jo 3 straipsnyje, SST programoje reikėtų susitelkti į tinklo 
kūrimą, duomenų apdorojimą ir paslaugų teikimą. Atsižvelgdama į biudžeto paaiškinimą (žr. 
toliau), pranešėja norėtų paaiškinti, kam – valstybėms narėms ar Europos Sąjungos palydovų 
centrui – bus skirta atsakomybė už kiekvieną minėtos veiklos rūšį, taip pat reikėtų nustatyti, ar 
pasiūlyme, be įvairių 10 straipsnyje numatytų susitarimų, reikėtų nurodyti pareigų 
paskirstymą.

Didesnė sąveika su EP dėl remsimų veiksmų
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EK pasiūlyme teigiama, kad veikla, kuri bus finansuojama iš SST programos, atitiks 3 
straipsnyje nurodytus tikslus ir pagal įgyvendinimo aktą (5 straipsnis) bus apibrėžta 
daugiametėje darbo programoje. Pranešėja supranta, kad šia veikla turėtų būti griežtai 
įgyvendinamas sprendimas, tačiau siūlo vengti padėties, kai EP negali kruopščiai patikrinti 
veiklos apibrėžčių.

Duomenų politika

Pranešėja norėtų apsvarstyti sistemą, pagal kurią SST programos dalyviai skaidriai, 
remdamiesi abipusiu pasitikėjimu, teiks svarbiausius duomenis, kurie padėtų apsaugoti kuo 
daugiau kosminėje erdvėje esančio turto. Kiekvienam svarbu išvengti kosminių nuolaužų 
sukeliamų nuostolių, tai turėtų būti galutinis rezultatas ir įsipareigojimas. Suinteresuotosios 
šalys turėtų gauti visą šį įsipareigojimą atitinkančią informaciją. Pranešėja norėtų apsvarstyti 
galimybę teikti visuomenei pagrindinę bendro pobūdžio informaciją apie kosminių objektų 
buvimo vietą, kaip tai daroma JAV TLE viešajame kataloge.

Paaiškinimas, kiek bus išleista

EK projekte nenurodytas tikslus programos biudžetas. Turėtume vengti padėties, kai EP (o 
galiausiai ir Taryba) sutinka dėl teisės akto teksto, kuriuo patvirtinami ES finansuotini 
veiksmai, jiems neskyrus biudžeto. Todėl, prieš pritardami dokumento tekstui, padedami EK, 
turėtume paaiškinti, kiek norime investuoti į šias paslaugas. Finansinėje teisės akto pasiūlymo 
pažymoje EK mini 2014–2020 m. laikotarpiui numatytą 70 mln. EUR finansinį paketą. Tačiau 
ši užuomina nėra teisės akto dalis. Galimi finansavimo šaltiniai neišsamiai yra išvardyti 11 
straipsnyje; tarp kurių – iniciatyva „Horizontas 2020“ ir programa „Galileo“. Paaiškinime, bet 
ne pačiame 11 straipsnyje, EK taip pat nurodo Europos Žemės stebėsenos programą 
„Copernicus“. Jei kada nors bus nuspręsta sutelkti dėmesį į 70 mln. EUR siekiantį biudžetą, 
pranešėja norėtų apsvarstyti visas galimybes pagausinti finansavimo šaltinių ir bet kuriuo 
atveju nustatyti tikslią sumą, drauge nurodant, kiek tiksliai būtų pasinaudota kiekvienu 
šaltiniu.


