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Wprowadzenie

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podaje, że obecnie z Ziemi monitorowanych jest 
ok. 17 000 sztucznych obiektów znajdujących się na różnych orbitach. Około 10 000 spośród 
nich to elementy powstałe na skutek eksplozji i zderzeń, do których doszło na orbicie. 
Niewielka ich część to natomiast „martwe” satelity pochodzące z czasów zimnej wojny, 
a także satelity aktywne. Nawet gdyby zatrzymać obecnie proces wystrzeliwania różnych 
obiektów w przestrzeń kosmiczną, ilość śmieci kosmicznych wciąż by wzrastała. Niektóre 
orbity, takie jak np. niska orbita okołoziemska (LEO), znajdująca się na wysokości 
ok. 2 000 km nad Ziemią, są zagrożone nadmiernym zagęszczeniem. Coraz większa liczba 
śmieci kosmicznych stwarza zagrożenie nie tylko dla statków kosmicznych, które już 
znajdują się na orbicie, lecz także dla programów wystrzeliwania obiektów na średnią orbitę 
okołoziemską (MEO) i orbitę geostacjonarną (GEO), gdzie znajduje się najwięcej satelitów 
obserwacyjnych Ziemi oraz satelitów telekomunikacyjnych. Komisja Europejska wnioskuje 
obecnie o uruchomienie programu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST), który 
skupiałby się na połączeniu istniejących zdolności oraz świadczeniu usługi w tym zakresie; 
sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę, której skuteczne wdrożenie może 
stanowić podstawę przyszłego, mającego charakter globalny, europejskiego systemu 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA).

Obecna sytuacja

Poszczególne państwa i organizacje prowadzą programy orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej (SSA), które pozwalają nie tylko na wykrywanie i śledzenie obiektów lub śmieci 
kosmicznych (co jest cechą charakterystyczną programu SST), lecz także na badanie 
obiektów bliskich Ziemi (NEO), np. planetoid, czy też zjawisk pogody kosmicznej (SWE) 
takich jak wpływ aktywności słonecznej na obiekty znajdujące się na orbicie.

Najważniejszym zainteresowanym podmiotem w tej dziedzinie są Stany Zjednoczone 
Ameryki. USA dysponują pełnymi zdolnościami w zakresie SSA (co obejmuje także program 
SST), które podlegają wojsku. Dzięki rozmieszczeniu na całym świecie znacznej liczby 
czujników Stany Zjednoczone są w stanie opracowywać katalog obejmujący ok. 17 000 
obiektów znajdujących się na orbicie. W katalogu tym nieodpłatnie dostępny jest zestaw 
danych w systemie TLE (ang. „Two Line Elements”). Świadczona usługa ma polegać na 
przygotowaniu oceny koniunkcji lub krótkiego komunikatu na temat koniunkcji (CSM) 
z uwzględnieniem indywidualnego podejścia (zgodnie z podpisanym porozumieniem) 
i przesłaniu ich zainteresowanemu podmiotowi, który jest powiadamiany o 
niebezpieczeństwie kolizji. Stany Zjednoczone świadczą także zaawansowane usługi, 
w ramach których mogą być przekazywane zalecenia w zakresie wykonywania precyzyjnych 
manewrów pozwalających na uniknięcie kolizji, a zarazem na ograniczenie liczby 
niezbędnych do wykonania czynności oraz zużycia paliwa.

Europa nie ma obecnie takich zdolności, występuje natomiast uzależnienie od danych 
dostarczanych przez państwa trzecie oraz brak rzeczywistej regularnej globalnej usługi 
pozwalającej przekazywać zainteresowanym stronom informacje o niebezpieczeństwie 
kolizji. 
W kwestiach dotyczących UE Stany Zjednoczone mają w gruncie rzeczy monopol na 
funkcjonalne usługi SST. USA dostarczają reszcie świata informacje o niebezpieczeństwie 
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kolizji za pośrednictwem swojego systemu TLE/komunikatów CSM oraz zalecają 
zainteresowanej stronie podjęcie odpowiednich działań. Ani UE, ani jej państwa 
członkowskie nie dysponują żadnymi skutecznymi środkami pozwalającymi samodzielnie 
sprawdzić przekazane im informacje.

Punkty do dyskusji

Niezależnie od dodatkowych zagadnień, które mogą się wyłonić w przyszłej debacie, 
sprawozdawczyni pragnęłaby omówić z kolegami i koleżankami następujące punkty, 
które uważa za istotne:

Najlepsze wykorzystanie dostępnych technik i umiejętności…

Sieć i usługa SST będą wykorzystywały informacje dostarczane przez dużą liczbę czujników i 
systemów przetwarzania danych. Państwa członkowskie oraz ESA już od około 20 lat 
podejmują wysiłki zmierzające do zapewnienia zdolności w zakresie SST (w tym w ramach 
prowadzonego przez ESA programu SSA, w którym uczestniczy obecnie 13 państw 
członkowskich UE). Sprawozdawczyni jest zdania, że te zasoby techniczne i ludzkie powinny 
być maksymalnie wykorzystane w procesie kształtowania przyszłej unijnej usługi SST.

…przy dużej ilości uczestników

Sprawozdawczyni uważa, że należy dotrzeć do szerokiego spektrum podmiotów, które 
wezmą udział w tworzeniu unijnej usługi SST, a przy tym zapewnić, że niezależnie od 
zaangażowania państw posiadających doświadczenie w dziedzinie technologii kosmicznych 
również i inni, dodatkowi uczestnicy będą mieli pełną możliwość wykorzystania swoich 
stosownych (obecnych lub przyszłych) aktywów do rozwijania europejskiej usługi SST.

Współpraca

W ramach europejskiej usługi SST należy móc wykorzystywać informacje pochodzące od 
wszystkich zainteresowanych podmiotów, w tym komercyjnych i naukowych.

Usługa

Do roku 2020 w ramach europejskiej usługi SST powinny być udostępniane dokładne 
i niezbędne informacje pozwalające na unikanie kolizji i eksplozji statków kosmicznych oraz 
szkodliwych skutków związanych z ponownym wchodzeniem obiektów kosmicznych 
w atmosferę Ziemi. Informacje te powinny być (przy zachowaniu wszelkich zasad poufności) 
w sposób skuteczny przekazywane zainteresowanym stronom (władzom publicznym 
i operatorom statków kosmicznych, w tym właścicielom/operatorom satelitów). 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje pomysł Komisji Europejskiej, by w pierwszej 
kolejności skupić się na sieci dostępnych zdolności. Należy zauważyć, że już samo połączenie 
tych zdolności w Europie wpłynęłoby korzystnie na końcowy rezultat, a w razie odniesienia 
sukcesu zachęci do inwestycji w doskonalenie tych zdolności. Sprawozdawczyni liczy na to, 
że w ostatecznym rezultacie ograniczona zostanie zależność UE od państw trzecich 
w dziedzinie SST przy jednoczesnym usprawnieniu współpracy z tymi państwami.



PE516.814v01-00 4/4 DT\1000825PL.doc

PL

Cele

Jak wskazano w projekcie KE, w tym w jego art. 3, w ramach programu SST należy skupić 
się na ustanowieniu sieci, przetwarzaniu danych oraz na działaniach usługowych. 
W zależności od uściślenia budżetu (zob. poniżej) sprawozdawczyni pragnie, by wyjaśniono, 
jak będzie rozkładała się odpowiedzialność za każdy z tych obszarów pomiędzy państwami 
członkowskimi a Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej, a także by oceniono, czy 
odpowiedzialność powinna zostać określona we wniosku, niezależnie od poszczególnych 
umów przewidzianych w art. 10, czy też nie.

Zwiększenie interakcji z PE w odniesieniu do wspieranych działań

We wniosku Komisji wskazano, że działania finansowane z programu SST będą zgodne 
z celami określonymi w art. 3 oraz że zostaną określone w wieloletnim programie prac na 
podstawie aktu wykonawczego (art. 5). Sprawozdawczyni rozumie, że działania te powinny 
służyć wyłącznie wdrożeniu decyzji, ale chciałaby uniknąć sytuacji, w której PE nie miałby 
kontroli nad ich określeniem.

Polityka w zakresie danych

Sprawozdawczyni jest gotowa rozważyć ramy, w których uczestnicy programu SST będą 
przekazywali najbardziej odpowiednie dane w celu ochrony maksymalnie dużej liczby 
zasobów kosmicznych na zasadzie wzajemnego zaufania i przejrzystości. Unikanie szkód 
wywołanych śmieciami kosmicznymi leży w ogólnym interesie i powinno stanowić zarówno 
efekt końcowy, jak i zobowiązanie. Każda informacja służąca realizacji tego zobowiązania 
powinna zostać ujawniona zainteresowanym stronom. Sprawozdawczyni pragnie rozważyć 
przekazywanie do publicznej wiadomości ogólnych i podstawowych informacji dotyczących 
lokalizacji obiektów kosmicznych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku równoważnego 
publicznego katalogu TLE udostępnianego przez USA.

Uściślenie kosztów

W projekcie KE nie odniesiono się w sposób wyraźny do kwestii budżetu. Pożądane jest 
uniknięcie sytuacji, w której PE (i ostatecznie Rada) przyjmowałby tekst aktu prawnego 
upoważniającego do podjęcia działań finansowanych z UE bez określonego budżetu. Musimy 
więc z pomocą KE uściślić, jeszcze przed przyjęciem tekstu aktu, jaką kwotę chcemy 
zainwestować w tę usługę. KE wspomina w ramach oceny skutków finansowych wniosków 
o puli 70 mln na okres 2014–2020. Odniesienie to nie stanowi jednak części aktu 
ustawodawczego. Ewentualne źródła finansowania są wymienione w sposób niewyczerpujący 
w art. 11; wśród nich wskazano programy „Horyzont 2020” i Galileo. KE przywołuje także 
program Copernicus, jednak nie w samym art. 11, lecz w uzasadnieniu. Jeżeli kiedykolwiek 
zostanie podjęta decyzja o skoncentrowaniu się na budżecie dochodzącym do podanej kwoty 
70 mln EUR, sprawozdawczyni pragnęłaby rozważyć każdą możliwość pozwalającą na 
zwiększenie źródeł finansowania, a w każdym przypadku ustalić konkretną kwotę, z 
dokładnym wskazaniem wpływu na poszczególne źródła.


