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Introducere

Conform Agenției Spațiale Europene (ESA), în prezent sunt monitorizate de pe Pământ 
aproximativ 17 000 de obiecte artificiale aflate pe diferite orbite. Aproximativ 10 000 dintre 
aceste obiecte reprezintă fragmente rezultate în urma exploziilor și a coliziunilor de pe orbită. 
O mică parte dintre ele sunt sateliți inactivi lansați în perioada Războiului Rece, precum și 
sateliți activi. Chiar dacă lansările spațiale ar lua sfârșit, cantitatea de deșeuri spațiale ar 
continua să crească. Anumite orbite sunt în pericol de a deveni supraaglomerate, cum ar fi 
orbita terestră joasă (Low Earth Orbit - LEO), situată la 2 000 de kilometri deasupra 
Pământului. Creșterea cantității de deșeuri spațiale constituie un risc nu numai pentru 
vehiculele spațiale aflate deja pe orbită, ci și pentru lansările pe orbita terestră medie (Middle 
Earth Orbit - MEO) și pe orbita geostaționară (GSO), orbite pe care sunt plasați majoritatea 
sateliților de observație și telecomunicații. În prezent, Comisia Europeană propune instituirea 
unui Program de supraveghere și urmărire spațială (Space Surveillance and Tracking - SST), 
axat pe punerea în rețea a capacităților disponibile și pe furnizarea unui serviciu. Raportoarea 
salută inițiativa, care constituie un punct de plecare și care, dacă este pusă în aplicare cu 
succes, ulterior ar putea sta la baza unei capacități globale a UE de cunoaștere a situației 
spațiale (Space Situational Awareness - SSA). 

Situația actuală

La nivel mondial, diferite țări și organizații oferă programe de cunoaștere a situației spațiale 
(SSA), destinate atât detectării și urmăririi obiectelor sau deșeurilor aflate în spațiu (funcție 
caracteristică a programelor SST), cât și analizării obiectelor din apropierea Pământului (Near 
Earth objects - NEO), cum ar fi asteroizii, dar și a fenomenelor meteorologice spațiale (Space 
weather - SWE), cum sunt efectele activității solare asupra obiectelor aflate pe orbită. 

Statele Unite sunt cel mai important actor în acest domeniu. S.U.A. furnizează întreaga 
capacitate de cunoaștere a situației spațiale (SSA), inclusiv de supraveghere și urmărire 
spațială (SST), în scopuri militare. Datorită unui număr considerabil de senzori amplasați 
peste tot în lume, S.U.A. întocmește un catalog al obiectelor spațiale, care cuprinde 
aproximativ 17 000 de obiecte. În acest catalog, există un set de date cu acces gratuit privind 
parametrii orbitali ai obiectelor spațiale (Two Line Elements - TLE). Serviciul va consta într-o 
evaluare a conjuncției sau un mesaj succint privind conjuncția (Conjunction Summary 
Message - CSM), realizat după o abordare personalizată (semnarea unui memorandum de 
înțelegere), pentru partea interesată, care este alertată cu privire la riscul de coliziune. Statele 
Unite oferă, de asemenea, servicii avansate care pot recomanda manevrele exacte care trebuie 
efectuate pentru evitare a coliziunii, reducând, în același timp, numărul de operațiuni necesare 
și consumul de carburant. 

În prezent, în Europa, se constată un deficit de capacitate, o dependență față de datele oferite 
de țări terțe și, de asemenea, lipsa unui veritabil serviciu „sistematic” global care să ofere 
părților interesate informații privind riscurile de coliziune. 
Din perspectiva Uniunii Europene, Statele Unite dețin într-adevăr monopolul asupra 
serviciilor funcționale SST. S.U.A. furnizează întregii lumi informații privind riscurile de 
coliziune, prin intermediul TLE/CSM și propun părților interesate măsurile care trebuie luate. 
Uniunea Europeană și statele sale membre nu dispun de niciun mijloc eficient prin care să
efectueze verificări proprii privind informațiile care le sunt furnizate. 
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Puncte de dezbatere 

Dintre diferitele teme care ar putea fi abordate în dezbaterile viitoare, raportoarea ar dori să 
discute cu colegii ei următoarele puncte, pe care le consideră importante:

Utilizarea optimă a tehnologiilor și competențelor disponibile...

Rețeaua și serviciul SST vor funcționa pe baza informațiilor furnizate de o gamă largă de 
senzori și de capacități de prelucrare a datelor. Statele membre și ESA lucrează de 
aproximativ 20 de ani la crearea de capacități SST (și în cadrul programului SSA al ESA, la 
care participă în prezent 13 dintre statele membre ale Uniunii). Raportoarea consideră că 
aceste resurse tehnice și umane trebuie utilizate cât mai bine pentru modelarea unui viitor 
serviciu SST al Uniunii Europene. 

...implicând un număr mare de participanți

Raportoarea consideră că este important ca numărul participanților la serviciul SST al Uniunii 
să fie cât mai mare, garantându-se astfel că, pe lângă statele cu experiență în domeniul 
tehnologiilor spațiale, și alți colaboratori vor avea posibilitatea de a-și pune în valoare 
resursele relevante, existente sau viitoare, cu scopul de a dezvolta serviciul european SST. 

Cooperare

Este important ca serviciul european SST să poată beneficia de informații de la toate părțile 
interesate, inclusiv de la actorii comerciali și științifici.

Serviciul

Până în anul 2020, serviciul SST al Uniunii Europene ar trebui să înceapă furnizarea de 
informații precise și necesare pentru a preveni coliziunile și exploziile vehiculelor spațiale, 
precum și pentru a evita efectele nocive ale reintrării obiectelor spațiale în atmosfera terestră. 
Aceste informații, respectând toate normele de confidențialitate, ar trebui transmise în mod 
eficient părților interesate (autorități publice și operatori ai vehiculelor spațiale, inclusiv 
operatori/proprietari de sateliți). Raportoarea salută ideea Comisiei Europene care propune, ca 
un prim pas, axarea pe o rețea alcătuită din capacitățile disponibile. Într-adevăr, gruparea 
acestor capacități în Europa ar conferi valoare adăugată rezultatului final și, dacă ar avea 
succes, ar încuraja investițiile pentru îmbunătățirea capacităților. În sfârșit, raportoarea ar dori 
să se reducă dependența Uniunii față de țările terțe în materie de SST și să se consolideze 
cooperarea cu acestea.

Obiective

Conform proiectului Comisiei și articolului 3 din acesta, programul SST ar trebui să se axeze 
pe crearea de rețele, prelucrarea datelor și furnizarea de servicii. În funcție de clarificarea 
bugetului (a se vedea mai jos), raportoarea ar dori să se specifice cui îi va reveni răspunderea 
pentru fiecare dintre aceste activități, între statele membre și CSUE, și să se evalueze dacă 
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atribuirea responsabilităților ar trebui încadrată în propunere sau nu, pe lângă diferitele 
acorduri prevăzute în articolul 10. 

O interacțiune sporită cu Parlamentul în ceea ce privește acțiunile care trebuie sprijinite

Propunerea Comisiei prevede că acțiunile finanțate prin programul SST vor viza obiectivele 
stabilite la articolul 3 și vor fi definite în programul de lucru multianual, prin articolul de 
punere în aplicare (articolul 5). Raportoarea înțelege că aceste acțiuni ar trebui să fie destinate 
strict punerii în aplicare a deciziei, însă propune evitarea scenariului în care PE nu ar avea 
niciun control asupra definirii acțiunilor.

Politica în materie de date 

Raportoarea dorește să examineze cadrul în care participanții la programul SST vor oferi cele 
mai pertinente date, pentru a proteja cât mai multe resurse spațiale posibile, pe baza încrederii 
reciproce și a transparenței. Evitarea daunelor provocate de deșeurile spațiale este în interesul 
tuturor, iar acesta ar trebui să fie rezultatul final și, de asemenea, o obligație. Ar trebui ca 
orice informație care respectă această obligație să fie divulgată părților interesate. Raportoarea 
ar dori să fie examinată posibilitatea de a oferi publicului informații generale elementare 
privind localizarea obiectelor spațiale, după modelul catalogului public TLE al Statelor Unite.

Clarificarea sumei care va fi cheltuită 

În proiectul Comisiei Europene nu se face nicio referire explicită la buget. Ar trebui să evităm 
situația în care Parlamentul (și, ulterior, Consiliul) ar adopta un text legislativ justificând 
acțiuni care se presupune că vor fi finanțate de Uniune, dar care nu dispun de un buget. Prin 
urmare, cu ajutorul Comisiei, trebuie să clarificăm, înainte de adoptarea textului, suma pe care 
dorim să o investim în acest serviciu. În fișa financiară legislativă pentru propuneri, Comisia 
menționează un pachet financiar de 70 de milioane de euro pentru perioada 2014 - 2020. 
Totuși, această referire nu se regăsește și în actul legislativ. Articolul 11 cuprinde o listă 
neexhaustivă de posibile surse de finanțare, printre care se numără inițiativa „Orizont 2020” și 
programul Galileo. Comisia face referire și la programul Copernicus în nota explicativă, dar 
nu și în articolul 11. Dacă, la un moment dat, se va decide stabilirea unui buget de 
aproximativ 70 de milioane de euro, raportoarea ar dori să examineze orice posibilitate de 
creștere a sursei de finanțare și să prezinte o sumă, incluzând și o explicație exactă a modului 
în care ar fi afectată fiecare sursă.


