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Úvod

Podľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) sa v súčasnosti zo Zeme monitoruje približne 
17 000 umelo vytvorených objektov na rôznych obežných dráhach. Z tohto počtu je približne 
10 000 úlomkov, ktoré sú výsledkom explózií a kolízií na obežnej dráhe. Zlomok týchto 
objektov tvoria nečinné satelity z obdobia studenej vojny a aktívne satelity. Nárast množstva 
odpadu by sa nezastavil ani vtedy, ak by sa vypúšťanie objektov do kozmického priestoru 
ukončilo okamžite. Niektorým obežným dráham, napríklad nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO) 
2 000 km nad Zemou, hrozí preplnenie týmito odpadmi. Nárast kozmického odpadu ohrozuje 
nielen rakety už umiestnené na obežnej dráhe, ale aj vypúšťanie kozmických zariadení na 
strednú obežnú dráhu Zeme (MEO) a geostacionárnu obežnú dráhu (GEO), na ktorých sa 
nachádza väčšina pozorovacích a telekomunikačných satelitov Zeme. Európska komisia dnes 
navrhuje zaviesť program na podporu dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto 
priestoru (STT) so zameraním na vytváranie siete dostupných kapacít a poskytovanie služieb; 
spravodajkyňa víta počiatočnú iniciatívu, ktorá by za predpokladu úspešného presadenia 
mohla byť základom pre budúcu kapacitu EÚ pre získavanie informácií o situácii v 
kozmickom priestore (SSA). 

Súčasná situácia

Viaceré krajiny a organizácie vo svete poskytujú programy na získavanie informácií o situácii 
v kozmickom priestore (SSA), ktoré sa zameriavajú nielen na zaznamenávanie a sledovanie 
objektov alebo odpadu v kozmickom priestore, na čo je zameraný program na podporu 
dohľadu nad kozmickým priestorom a sledovania tohto priestoru (SST), ale aj na analýzu 
objektov v blízkosti Zeme (NEO), napríklad asteroidov, a pozorovanie počasia v kozmickom 
priestore, napríklad javov, ako je slnečná aktivita a jej vplyv na objekty na obežnej dráhe. 

Najvýznamnejšou zúčastnenou stranou sú Spojené štáty, ktoré pod dohľadom armády 
poskytujú plné kapacity pre program SSA vrátane programu SST. Prostredníctvom značného 
počtu snímačov umiestnených po celom svete Spojené štáty vytvárajú zoznam objektov na 
obežnej dráhe, ktorý zahŕňa približne 17 000 objektov. Z tohto zoznamu sú voľne dostupné 
dvojriadkové súbory údajov o objektoch na obežnej dráhe (Two Line Elements, TLE). Táto 
služba sa zakladá na spoločnom posudku alebo spoločnej súhrnnej správe (CSM), ktorá sa 
vypracuje podľa potrieb (podpis memoranda o porozumení) záujemcu, pre ktorého bolo 
vydané varovanie o hrozbe možnej zrážky. Spojené štáty okrem toho poskytujú vyspelé 
služby, ktorých výsledkom sú odporúčania presných manévrov s cieľom vyhnúť sa zrážke a 
zároveň znížiť potrebné úkony a spotrebu paliva. 

V súčasnosti v Európe pozorujeme nedostatok kapacít a zároveň závislosť od údajov 
poskytovaných tretími krajinami, ako aj potrebu skutočnej „systematickej“ a celosvetovej 
služby, ktorá by záujemcom dokázala poskytnúť informácie o rizikách zrážky. 
Pokiaľ ide o EÚ, Spojené štáty si v skutočnosti vytvorili monopolnú pozíciu v oblasti 
poskytovania funkčných SST služieb. Záujemcom v ostatných častiach sveta poskytujú 
informácie o rizikách zrážky prostredníctvom TLE/CSM a vypracovávajú pre nich návrhy na 
opatrenia. EÚ a jej členské štáty nedisponujú vlastnými účinnými spôsobmi overovania 
informácií, ktoré sú im poskytnuté. 
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Body diskusie 

Spravodajkyňa by do diskusie so svojimi kolegyňami a kolegami medzi témy, ktoré z nej 
vyplynú, chcela zahrnúť aj nasledujúce body, ktoré považuje za dôležité:

Najlepšie spôsoby využitia dostupných technológií a zručností

Sieť a služba SST bude pracovať s informáciami dostupnými zo širokej škály snímačov a 
prostriedkov na spracovanie údajov. Členské štáty a Európska vesmírna agentúra pracujú na 
zabezpečovaní kapacitných možností SST už približne 20 rokov (tiež v rámci programu 
Európskej vesmírnej agentúry SSA, do ktorého je v súčasnosti zapojených 13 členských 
štátov EÚ). Podľa spravodajkyne by sa pri formovaní budúcich služieb EÚ týkajúcich sa SST 
malo využiť čo najviac technických a ľudských zdrojov. 

Široký rozsah účastníkov

Spravodajkyňa zastáva názor, že je dôležité, aby sa do služieb EÚ SST spolu s krajinami, 
ktoré disponujú skúsenosťami s vesmírnymi technológiami, zapojilo široké spektrum ďalších 
účastníkov, ktorým by sa tak poskytla príležitosť na získanie ocenenia ich súčasných alebo 
budúcich prostriedkov a ktorí by tak prispeli k rozvoju európskej služby SST. 

Spolupráca

Pre európsku službu SST bude dôležité, aby dokázala využívať informácie poskytované 
zúčastnenými stranami vrátane obchodných a vedeckých strán.

Služba

Služba EÚ SST by do roku 2020 mala začať poskytovať presné a potrebné informácie, ktoré 
by slúžili na predchádzanie zrážkam a explóziám kozmických rakiet a škodlivým následkom 
opätovného vstupu objektov z kozmického priestoru do atmosféry Zeme. Tieto informácie by 
mali poslať všetkým zapojeným stranám efektívnym spôsobom a v súlade so všetkými 
pravidlami dôvernosti (verejné orgány a prevádzkovatelia kozmických rakiet vrátane 
majiteľov/prevádzkovateľov satelitov). Spravodajkyňa víta myšlienku Európskej komisie 
zamerať sa na sieť dostupných kapacít a urobiť tak prvý krok. Spojenie týchto kapacít v 
Európe by v skutočnosti svojou podstatou prispelo k hodnote konečného výsledku a v prípade 
úspechu povzbudilo k investíciám do vylepšených kapacít. Spravodajkyňa si nakoniec želá, 
aby sa znížila miera závislosti EÚ od tretích krajín, čo sa týka programu SST, a zároveň aby
sa zlepšila ich spolupráca.

Ciele

Program SST by sa mal zameriavať na vytváranie sietí, spracúvanie údajov a činnosti služieb, 
ako je uvedené v článku 3 návrhu Európskej komisie. V závislosti od objasnení týkajúcich sa 
rozpočtu (pozri nižšie) spravodajkyňa žiada, aby sa objasnilo, komu sa pridelí zodpovednosť 
za každú z týchto činností medzi členskými štátmi a Satelitným strediskom Európskej únie 
(EUSC), a aby sa zhodnotilo, či je potrebné začleniť toto rozdelenie zodpovednosti do návrhu 
nad rámec jednotlivých dohôd uvedených v článku 10. 
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Viac spolupráce s Európskym parlamentom v oblasti podporovaných úkonov

Návrh Európskej komisie stanovuje, že úkony financované programom SST sa budú 
vykonávať v súlade s cieľmi článku 3 a že budú vymedzené vo viacročnom pracovnom 
programe prostredníctvom vykonávacieho aktu (článok 5). Spravodajkyňa berie na vedomie, 
že tieto úkony by mali slúžiť výlučne na vykonávanie rozhodnutia, ale navrhuje, aby sa 
zamedzilo situácii, keď by Európsky parlament nemal kontrolu nad definíciami týchto 
úkonov.

Politika správy údajov 

Spravodajkyňa si praje, aby rámec, v ktorom účastníci programu SST budú poskytovať 
najrelevantnejšie údaje s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu ochranu kozmických prostriedkov, 
bol založený na vzájomnej dôvere a transparentnosti. Je v záujme všetkých účastníkov 
programu, aby sa zamedzilo škodám spôsobeným kozmickým odpadom, čo by malo byť 
konečným výsledkom a povinnosťou. Všetky informácie, ktoré budú spĺňať tieto podmienky, 
by sa mali sprístupniť zapojeným stranám. Spravodajkyňa navrhuje posúdiť možnosti 
poskytovania všeobecných a základných informácií o umiestnení kozmických predmetov 
verejnosti, podobne ako informuje verejný zoznam US TLE.

Objasnenie nákladov

Návrh Európskej komisie priamo nedefinuje rozpočet. Mali by sme zabrániť situácii, keď by 
Európsky parlament (a prípadne Rada) schválil legislatívny text odôvodňujúci činnosti, ktoré 
by EÚ mala financovať bez vopred stanoveného rozpočtu. Pred prijatím textu je potrebné s 
pomocou Európskej komisie objasniť, aké množstvo finančných prostriedkov sa má 
investovať do týchto služieb. Európska komisia uvádza v legislatívnom finančnom výkaze 
finančné krytie pre návrhy vo výške 70 miliónov eur pre obdobie 2014 – 2012. Znenie 
legislatívneho aktu však túto skutočnosť neuvádza. Článok 11 uvádza neúplný zoznam 
možných finančných zdrojov, medzi nimi iniciatívu Horizont 2020 a program Galileo. 
Európska komisia v poznámke, ale nie v samotnom znení článku 11, odkazuje na program 
Copernicus. Ak sa prijme rozhodnutie o vypracovaní rozpočtu v sume približne 70 miliónov 
eur, spravodajkyňa si želá, aby sa zvážila akákoľvek možnosť zvýšenia zdroja financovania, 
aby sa určila presná výška sumy a aby sa určilo, akým spôsobom budú dotknuté jednotlivé 
zdroje.


