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Uvod

Po podatkih Evropske vesoljske agencije (ESA) se z Zemlje trenutno spremlja približno 
17.000 umetnih objektov v različnih orbitah. Približno 10.000 teh objektov je delcev, ki so 
nastali ob eksplozijah ali trkih v orbiti. Manjši del so odsluženi sateliti iz obdobja hladne 
vojne in dejavni sateliti. Če bi izstreljevanje v vesolje zdaj ustavili, bi se število odpadkov še 
vedno povečevalo. Nekaterim orbitam, na primer nizki zemeljski orbiti 2000 km nad Zemljo, 
grozi preobremenjenost. Kopičenje vesoljskih odpadkov je nevarno ne samo za vesoljska 
plovila, ki so že v orbiti, temveč tudi za izstreljevanje v srednjo zemeljsko in geostacionarno 
orbito, v katerih je večina zemeljskih satelitov za opazovanje in telekomunikacije. Evropska 
komisija predlaga, da se začne izvajati program nadzora in sledenja v vesolju, osredotočen na 
mreženje razpoložljivih zmogljivosti in izvajanje storitev; poročevalka pozdravlja pobudo kot 
izhodišče, ki bi lahko bila, če bo uspešno vzpostavljena, osnova za poznejšo zmogljivost 
spremljanja razmer v vesolju. 

Trenutno stanje

Različne države in organizacije na svetu izvajajo programe spremljanja razmer v vesolju, ki 
ne le zaznavajo objekte in odpadke ter jim sledijo, kot je značilno za nadzor in sledenje v 
vesolju, temveč tudi analizirajo objekte blizu Zemlje, kot so asteroidi, in pojave vesoljskega 
vremena, na primer vpliv sonca na objekte v orbiti. 

Najpomembnejši udeleženec so Združene države. Za vojaške namene zagotavljajo popolno 
zmogljivost spremljanja razmer v vesolju, vključno z nadzorom in sledenjem. Zaradi velikega 
števila senzorjev po vsem svetu Združene države vodijo orbitalni katalog, ki vključuje 
približno 17.000 objektov. V katalogu so prosto dostopni podatki v obliki dvovrstičnih kod 
TLE (angl. two-line element sets). Storitev obsega oceno nevarnosti trka (angl. Conjunction 
Assessment) oziroma tako imenovano sporočilo CSM (angl. Conjunction Summary 
Message), pripravljeno po meri zainteresirane strani (podpis memoranduma o soglasju), ki je 
obveščena o nevarnosti trka. Združene države ponujajo tudi napredne storitve, s katerimi 
lahko priporočijo natančne manevre, da bi se izognili trku ter obenem zmanjšali število 
operacij in količino porabljenega goriva. 

V Evropi trenutno primanjkuje zmogljivosti, zato je Evropa odvisna od podatkov, ki jih 
sporočajo tretje države, poleg tega ni nobene resnično sistematične in globalne službe, ki bi 
zainteresiranim stranem sporočala informacije v zvezi z nevarnostjo trkov. 
Kar se tiče EU, imajo Združene države resnično monopol nad funkcionalnimi storitvami 
nadzora in sledenja v vesolju. Preostalemu svetu zagotavljajo informacije o nevarnosti trkov 
prek sistemov TLE/CSM in zainteresiranim stranem priporočajo, da ukrepajo. EU in njene 
države članice nimajo učinkovitega načina, da bi same preverile informacije, ki jih dobijo. 

Točke za razpravo 

Poročevalka bi želela – poleg dodatnih tem, ki se bodo pojavile med razpravo – s kolegi 
obravnavati naslednje točke, ki se ji zdijo pomembne:

Čim bolj koristna uporaba razpoložljivih tehnologij ter znanja in spretnosti ...
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Omrežje in služba za nadzor in sledenje v vesolju bosta delovala na osnovi informacij, ki jih 
bodo sporočali številni senzorji in zmogljivosti za obdelavo podatkov. Države članice in
Evropska vesoljska agencija že približno dvajset let ponujajo zmogljivosti nadzora in sledenja 
v vesolju (tudi v okviru programa Evropske vesoljske agencije za spremljanje razmer v 
vesolju, v katerem trenutno sodeluje 13 držav članic EU). Poročevalka meni, da bi bilo treba 
tehnične in človeške vire čim bolj izkoristiti pri oblikovanju prihodnje evropske službe 
nadzora in sledenja v vesolju. 

... obenem pa sodelovanje z različnimi udeleženci

Poročevalka meni, da je pomembno vključiti različne udeležence, ki bodo sodelovali pri 
evropski službi nadzora in sledenja v vesolju, in zagotoviti, da poleg držav, izkušenih na 
področju vesoljskih tehnologij, dobijo možnost, da prispevajo svoje ustrezne obstoječe ali 
prihodnje vire za razvoj evropske službe nadzora in sledenja v vesolju, tudi drugi udeleženci. 

Sodelovanje

Za evropsko službo za nadzor in sledenje v vesolju bi bilo pomembno, da bi lahko izkoristila 
informacije, ki jih ponujajo ustrezne zainteresirane strani, tudi komercialne in znanstvene.

Služba

Evropska služba za nadzor in sledenje v vesolju bi morala začeti objavljati natančne in 
potrebne informacije za izogibanje trkom in eksplozijam vesoljskih polovil ter škodljivim 
učinkom ponovnega vstopa vesoljski objektov v zemeljsko atmosfero do leta 2020. Ob 
upoštevanju vseh pravil o zaupnosti bi bilo treba te informacije učinkovito sporočiti 
zainteresiranim stranem (javnim organom in upravljavcem vesoljskih plovil, vključno z 
lastniki/upravljavci satelitov). Poročevalka pozdravlja zamisel Evropske komisije, da se je 
treba najprej osredotočiti na omrežje razpoložljivih zmogljivosti. Že sama združitev teh 
zmogljivosti v Evropi bi dodala vrednost končnemu rezultatu, in če bi bila uspešna, bi 
spodbudila naložbe v izboljšanje zmogljivosti. Poročevalka navsezadnje želi, da bi se 
odvisnost EU od tretjih držav glede nadzora in sledenja v vesolju zmanjšala, sodelovanje z 
njimi pa okrepilo.

Cilji

Kot je navedeno v členu 3 osnutka Evropske komisije, bi se moral program nadzora in 
sledenja v vesolju osredotočati na mreženje, obdelovanje podatkov in storitvene dejavnosti. 
Glede na pojasnila v zvezi s proračunom (glej spodaj) poročevalka želi, da se pojasni, kdo bo 
odgovoren za posamezne dejavnosti, države članice ali Satelitski center Evropske unije, in da 
se oceni, ali bi bilo treba to dodelitev odgovornosti vključiti v predlog, ne glede na različne 
sporazume iz člena 10, ali ne. 

Več sodelovanja z Evropskim parlamentom v zvezi z ukrepi, ki jih bo program podpiral

V predlogu Evropske komisije je navedeno, da bodo ukrepi, financirani iz programa nadzora 
in sledenja v vesolju, v skladu s cilji iz člena 3 in bodo z izvedbenim aktom opredeljeni v 
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večletnem delovnem programu (člen 5). Poročevalka razume, da bi morali ti ukrepi služiti 
zgolj izvajanju sklepa, vendar meni, da bi se bilo treba izogniti scenariju, v katerem Evropski 
parlamenti ne bi imel nadzora nad opredelitvami ukrepov.

Podatkovna politika 

Poročevalka želi preučiti okvir, znotraj katerega bodo udeleženci v programu nadzora in 
sledenja v vesolju na osnovi vzajemnega zaupanja in preglednosti sporočali najustreznejše 
podatke, da bi čim bolje zaščitili vesoljske naprave. Preprečevanje škode zaradi vesoljskih 
odpadkov je v interesu vseh, zato bi to moral biti končni cilj in obveza. Vse informacije, ki 
ustrezajo tej obvezi, bi bilo treba razkriti zainteresiranim stranem. Poročevalka meni, da bi 
bilo treba razmisliti o tem, da se javnosti sporočijo splošne in osnovne informacije o položaju 
vesoljskih objektov, kot so te na voljo v javnem katalogu dvovrstičnih kod TLE v Združenih 
državah.

Pojasnitev obsega porabe

V osnutku Evropske komisije ni izrecnega proračuna. Izogniti bi se morali situaciji, v kateri 
Evropski parlament (in nato Svet) soglaša z zakonodajnim besedilom, v katerem so upravičeni 
ukrepi, ki bi jih morala financirati EU in nimajo proračuna. Zato bi bilo treba s pomočjo 
Evropske komisije pojasniti, koliko želimo vložiti v to službo, preden sprejmemo besedilo. 
Evropska komisija v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga omenja sredstva v 
višini 70 milijonov v obdobju 2014–2020. Vendar ta navedba ni del zakonodajnega akta. 
Možni viri financiranja v členu 11, med njimi programa Obzorje 2020 in Galileo, niso 
navedeni celovito. Evropska komisija navaja program Copernicus v obrazložitvi, ne pa v 
samem členu 11. Če bo kdaj sprejeta odločitev o proračunu, ki se približuje 70 milijonom 
evrov, želi poročevalka upoštevati vse možnosti, ki bi lahko povečale vire financiranja, in v 
vsakem primeru določiti znesek, vključno s tem, kako bo to zadevalo vsak vir.


