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Ievads

Saskaņā ar Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) datiem aptuveni 17 000 cilvēku izgatavotu 
objektu, kas riņķo dažādās orbītās, pašlaik tiek uzraudzīti no Zemes. Aptuveni 10 000 no šiem 
objektiem ir atlūzas, kas radušās sprādzienu un sadursmju rezultātā, kuri notikuši orbītā. Maza 
daļa no tām ir neaktīvi satelīti no aukstā kara laikiem, kā arī aktīvi satelīti. Ja kosmisku 
objektu palaišanu tagad apturētu, kosmisko atkritumu skaits tomēr palielinātos. Pastāv risks, 
ka dažas orbītas var tikt pārāk noslogotas, piemēram, zemā Zemes orbīta (LEO), kas atrodas 
2000 km attālumā no Zemes. Kosmisko atkritumu pavairošanās apdraud ne tikai kosmosa 
kuģus, kas jau atrodas orbītā, bet arī kosmisku objektu palaišanu vidējā Zemes orbītā (MEO)
vai ģeostacionārajā orbītā (GEO), kur atrodas vairākums Zemes novērošanas un 
telekomunikāciju satelītu. Šodien EK ierosina sākt kosmosa novērošanas un izsekošanas 
(SST) programmu, uzmanību galvenokārt pievēršot tīklu veidošanas iespējām un pakalpojumu 
sniegšanai. Referente atzinīgi vērtē šo iniciatīvu kā sākumu, kas veiksmīgas īstenošanas 
gadījumā varētu kļūt par potenciālo globālo Eiropas kosmosa situācijas apzināšanas sistēmu 
(SSA). 

Pašreizējā situācija

Dažādas pasaules valstis un organizācijas nodrošina kosmosa situācijas apzināšanas sistēmas 
(SSA) programmas, kas ne tikai atklāj un izseko kosmosa objektus vai atkritumus (kas SST ir 
raksturīgi), bet arī analizē Zemei tuvu esošus objektus (NEO), piemēram, asteroīdus, un arī 
kosmosa laikapstākļu parādību (SWE), piemēram, saules aktivitāti vai objektus orbītā. 

Visvairāk ieinteresētā puse ir Amerikas Savienotās Valstis. Tās nodrošina pilnīgas SSA
iespējas, tostarp arī SST, galvenokārt militārajā jomā. Pateicoties liela sensoru skaita 
izvietojumam pasaulē, ASV veido orbītu katalogu, kurā iekļauti 17 000 objektu. Šajā katalogā 
ir iekļauts brīvi pieejams „Divrindu elementu” (TLE) datu kopums. Šis pakalpojums ietver 
sadursmes novērtējuma jeb apkopota sadursmes ziņojuma (CSM) sagatavošanu ieinteresētajai 
pusei, pamatojoties uz pielāgojuma pieeju (parakstīts saprašanās memorands), lai brīdinātu 
par sadursmes risku. ASV nodrošina arī progresīvus pakalpojumus, iesakot precīzu 
manevrēšanu, lai izvairītos no sadursmes, vienlaikus samazinot nepieciešamo operāciju skaitu 
un degvielas patēriņu. 

Pašlaik Eiropai trūkst iespēju un tā ir atkarīga no trešo valstu piegādātiem datiem, un tai nav 
arī reāla „sistemātiska” globāla dienesta, kas varētu sniegt ieinteresētajām pusēm informāciju 
par sadursmes riskiem. 
Atšķirībā no ES ASV patiešām ir monopolstāvoklis funkcionālo SST pakalpojumu jomā. ASV
sniedz pārējai pasaulei informāciju par sadursmes riskiem ar TLE/CSM palīdzību un iesaka 
ieinteresētajai pusei veikt attiecīgus pasākumus. ES un dalībvalstīm nav efektīva veida, kā 
pašām pārbaudīt tām sniegto informāciju. 

Diskusiju jautājumi 

Bez papildu jautājumiem, kas radīsies nākamajās debatēs, referente vēlas apspriest ar 
kolēģiem šādus jautājumus, kurus viņa uzskata par svarīgiem:
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Kā vislabāk izmantot pieejamās tehnoloģijas un prasmes,...

SST tīkls un dienests apstrādās informāciju, ko nodrošina plašas sensoru un datu apstrādes 
iespējas. Dalībvalstis un EKA ir strādājušas aptuveni 20 gadu, nodrošinot SST iespējas 
(tostarp EKA SSA programmā, kurā pašlaik piedalās 13 ES dalībvalstis). Referente uzskata, 
ka, veidojot nākamo ES SST dienestu, šie tehniskie un cilvēku resursi jāizmanto pēc iespējas 
pilnīgāk. 

...iesaistot plašu dalībnieku loku

Referente uzskata, ka ir svarīgi ES SST dienestā iesaistīt plašu dalībnieku loku, nodrošinot, ka 
papildus valstīm, kam ir pieredze kosmosa tehnoloģiju izmantošanā, arī citiem dalībniekiem 
varētu piedāvāt iespēju novērtēt savus pašreizējos vai turpmākos resursus, lai izveidotu 
Eiropas SST dienestu. 

Sadarbība

Ir svarīgi, lai Eiropas SST dienests varētu izmantot visu attiecīgo ieinteresēto pušu sniegto 
informāciju, tostarp komerciālo un zinātnisko informāciju.

Dienests

2020. gadā ES SST dienests sāks sniegt precīzu un vajadzīgu informāciju, lai izvairītos no 
kosmosa kuģu sadursmēm un eksplodēšanas, kā arī no kosmosa objektu kaitīgās ietekmes, 
tiem nonākot Zemes atmosfērā. Šī informācija, ievērojot visus konfidencialitātes noteikumus, 
efektīvi jānosūta ieinteresētajām pusēm (valsts iestādēm un kosmosa kuģu operatoriem, 
tostarp satelītu īpašniekiem/operatoriem). Referente atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas ideju, ka 
uzmanība galvenokārt jāvelta vispirms pieejamo iespēju tīklam. Patiešām, šo iespēju 
apkopošana Eiropā jau pati par sevi ir vērtība gala rezultāta sasniegšanai, un, ja tā būs 
veiksmīga, tā veicinās ieguldījumus uzlabotās iespējās. Galu galā, referente vēlētos, lai ES 
atkarība no trešām valstīm attiecībā uz SST samazinātos, bet vienlaikus sadarbība ar tām 
palielinātos. 

Mērķi

Kā teikts EK projektā un tā 3. pantā, SST programmas centrā jābūt tīklu veidošanai, datu 
apstrādei un pakalpojumu sniegšanai. Atkarībā no budžeta skaidrojuma (sk. turpmāk) 
referente vēlētos noskaidrot, kā tiks sadalīta atbildība par katru no pasākumiem starp 
dalībvalstīm un Eiropas Savienības Satelītcentru (EUSC), un novērtēt, vai bez dažādajiem 
nolīgumiem, kas paredzēti 10. pantā, šo atbildības piešķīrumu vajadzētu formulēt arī 
priekšlikumā.

Vairāk sadarbības ar EP pasākumos, kas tiks atbalstīti

EK priekšlikumā ir teikts, ka pasākumi, kurus finansēs SST programma, atbildīs 3. panta 
mērķiem un šos pasākumus noteiks daudzgadu darba programmā ar īstenošanas aktu 
(5. pants). Referente saprot, ka šiem pasākumiem jāpalīdz īstenot tikai šo lēmumu, bet iesaka 
izvairīties no tāda scenārija, kurā EP nebūtu kontroles pār pasākumu noteikšanu.
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Datu politika 

Referente ir gatava apsvērt sistēmu, kurā SST programmas dalībnieki, pamatojoties uz 
savstarpēju uzticēšanos un pārredzamību, sniegs visbūtiskākos datus, lai aizsargātu pēc 
iespējas vairāk kosmisko resursu. Izvairīties no bojājumiem, kurus nodara kosmiskie 
atkritumi, ir ikvienas puses interesēs — tam jābūt galvenajam rezultātam un pienākumam. 
Jebkura informācija, kas atbildīs šim pienākumam, ir jāatklāj ieinteresētajām pusēm.
Referente vēlas, lai sabiedrībai tiktu sniegta vispārīga pamatinformācija par kosmosa ķermeņu 
atrašanās vietu, kā tas darīts ASV TLE publiskajā katalogā.

Jānoskaidro iespējamie izdevumi

EK projektā nav precīzi formulēta budžeta. Mums jāizvairās no situācijas, kad EP (un, galu 
galā, Padome) vienojas par tiesību aktu, kurā minētie pasākumi jāfinansē ES, bet kurā nav 
precizēts budžets. Tāpēc mums pirms šā teksta pieņemšanas ar EK palīdzību jānoskaidro, 
kādu summu mēs vēlamies ieguldīt šajā dienestā. EK tiesību akta priekšlikuma finanšu 
pārskatā min finanšu līdzekļu apjomu 70 miljonu apmērā 2014.–2020. gada periodam. Šī 
atsauce tomēr nav daļa no tiesību akta. Iespējamie finansējuma avoti neizsmeļošā veidā ir 
uzskaitīti 11. pantā, tostarp arī H2020 un Galileo programmas. EK paskaidrojumā ir minēta 
arī Copernicus programma, bet ne pašā 11. pantā. Ja reiz tiks nolemts izvēlēties budžetu, kas 
tuvosies 70 miljoniem, referente vēlētos izskatīt jebkuru iespēju, kas varētu pavairot 
finansējuma avotus, kā arī noteikt finansējuma apjomu, norādot arī to, kā tas konkrēti 
ietekmēs katru finansējuma avotu.


