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Inledning

Enligt Europeiska rymdorganisationen ESA övervakas i dagsläget omkring 
17 000 konstgjorda föremål som befinner sig i olika omloppsbanor från jorden. Omkring 
10 000 av dessa föremål är fragment som uppstått genom explosioner och kollisioner som 
inträffat under deras tid i omlopp. En mindre andel av dem är avstängda satelliter från kalla 
kriget och aktiva satelliter. Även om alla rymduppskjutningar skulle stoppas nu ökar 
fortfarande mängden skrot. Vissa omloppsbanor riskerar att bli överbelastade, till exempel 
den låga omloppsbanan kring jorden (Low Earth Orbit, LEO), 2 000 km ovanför jorden. Den 
allt större mängden rymdskrot är en risk för såväl rymdfarkoster som redan befinner sig i sin 
omloppsbana som för uppskjutningar till den medelhöga (Middle Earth, MEO) och den 
geostationära banan (Geostationary orbit, GEO) där flertalet jordobservations- och 
telekommunikationssatelliter kretsar. I dag föreslår Europeiska kommissionen att ett program 
för rymdövervakning och spårning ska inledas för att samordna tillgänglig kapacitet och 
erbjuda vissa tjänster. Föredraganden välkomnar initiativet som en god början som, om 
genomförandet blir framgångsrikt, kan utgöra grunden för ett senare globalt EU-system för 
rymdlägesbild (Space Situational Awareness eller SSA). 

Nuläget

En rad länder och organisationer världen över erbjuder SSA-program, som utöver att hitta och 
spåra rymdföremål eller rymdskrot (vilket kännetecknar SST-program) också analyserar 
föremål nära jorden, som asteroider, och rymdväderfenomen, till exempel solaktivitet, kring 
föremål i omloppsbana. 

USA är den största intressenten. Landet har fullständig SSA-kapacitet, inklusive SST, i militär 
regi. Tack vare ett stort antal sensorer utplacerade på olika håll i världen genererar USA en 
omloppskatalog med omkring 17 000 föremål. Från katalogen är datauppsättningar av 
Two Line Elements (TLE) fritt tillgängliga. Tjänsten består av en samordnad bedömning, 
eller ett samordnat sammanfattande meddelande (CSM), som på grundval av ett skräddarsytt 
tillvägagångssätt (undertecknande av ett samförståndsavtal) skickas till berörd part, som 
varnas för kollisionsrisken. USA tillhandahåller också avancerade tjänster med detaljerade 
rekommendationer om manövrar för att undvika kollisioner och samtidigt minska antalet 
nödvändiga insatser och sänka bränsleförbrukningen. 

Kapaciteten i Europa är i dag otillräcklig och vi är beroende av data från tredjeländer. Det 
saknas också en verkligt ”systematisk” och global tjänst som ger berörda parter information 
om kollisionsriskerna. 

Vad EU beträffar har USA i realiteten monopol på fungerande SST-tjänster. USA levererar 
information om kollisionsrisker till övriga världen via TLE/CSM och föreslår åtgärder för de 
berörda parterna. EU och dess medlemsstater kan inte på något effektivt sätt själva kontrollera 
den information som lämnas.
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Diskussionspunkter 

Föredraganden skulle vilja diskutera följande punkter som hon betraktar som viktiga med sina 
kolleger – utöver ytterligare frågor som eventuellt väcks i den kommande debatten:

Utnyttja tillgänglig teknik och kompetens på bästa sätt …

SST-nätverket och tjänsterna kommer att hantera information som lämnas via en lång rad 
sensorer och databearbetningsresurser. Medlemsstaterna och ESA har i omkring 20 år arbetat 
med att tillhandahålla SST-resurser (även inom ESA:s SSA-program, där i dagsläget 13 av 
EU:s medlemsstater medverkar). Föredraganden anser att dessa tekniska och mänskliga 
tillgångar bör användas i så stor utsträckning som möjligt vid utformningen av EU:s framtida 
SST-tjänst. 

… och behålla ett brett spektrum av medverkande

Föredraganden anser att det är viktigt att nå ut till ett brett spektrum av aktörer som kan ta del 
av EU:s SST-tjänst och se till att ytterligare bidragsgivare – utöver länderna med erfarenhet 
inom rymdteknik – får full möjlighet att värdera sina relevanta befintliga eller framtida 
tillgångar så att en europeisk SST-tjänst kan utvecklas. 

Samarbete

Det skulle vara betydelsefullt om den europeiska SST-tjänsten kunde utnyttja information från 
samtliga relevanta intressenter, inom både näringslivet och forskarvärlden.

Tjänsten

EU:s SST-tjänst bör senast 2020 börja lämna korrekt och nödvändig information för att 
undvika att rymdfarkoster kolliderar och exploderar samt skadliga effekter av att föremål från 
rymden kommer tillbaka till jordens atmosfär. Informationen bör omfattas av gällande 
sekretessbestämmelser och översändas till berörda parter på ett effektivt sätt (offentliga 
myndigheter och rymdfarkostoperatörer, däribland ägare/operatörer av satelliter). 
Föredraganden välkomnar att Europeiska kommissionen i en första etapp inriktar sig på ett nät 
av tillgängliga resurser. Att sammanföra dessa resurser i Europa skulle i sig ge ett mervärde 
utöver slutresultatet och, om det blir framgångsrikt, bana väg för stimulerande investeringar i 
förbättrade resurser. Föredraganden önskar att EU:s beroende av tredjeländer när det gäller 
SST så småningom minskar samtidigt som samarbetet med dem förstärks.

Mål

Enligt artikel 3 i kommissionens förslag bör SST-programmet inriktas på 
nätverksuppbyggnad, databearbetning och service. Med utgångspunkt i budgetförtydligandet 
(se nedan) skulle föredraganden vilja klargöra hur ansvaret för var och en av dessa 
verksamheter ska fördelas mellan medlemsstaterna och Europeiska unionens satellitcentrum, 
och bedöma huruvida denna ansvarsfördelning ska anges i förslaget, utöver de olika avtal som 
avses i artikel 10.  
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Mer samverkan med Europaparlamentet om insatser som ska stödjas

Enligt kommissionens förslag ska de insatser som ska finansieras genom SST-programmet 
överensstämma med målen i artikel 3 och anges i det fleråriga arbetsprogrammet genom en 
genomförandeakt (artikel 5). Föredraganden inser att dessa insatser enbart ska gälla 
genomförandet av beslutet men föreslår ändå att man undviker ett scenario där 
Europaparlamentet inte har någon möjlighet att granska fastställandet av insatser.

Datastrategi 

Föredraganden är beredd att med ömsesidigt förtroende och insyn se över ramen för hur de 
medverkande i SST-programmet lämnar relevanta uppgifter för att skydda så många 
rymdtillgångar som möjligt. Det ligger i allas intresse att undvika skador orsakade av 
rymdskrot, och detta bör därför bli slutresultatet och utgöra ett krav. Alla uppgifter som 
uppfyller detta krav bör lämnas över till berörda parter. Föredraganden skulle vilja undersöka 
möjligheten att ge allmänheten allmän och grundläggande information om var rymdföremålen 
finns, såsom USA:s motsvarande offentliga TLE-katalog gör.

Klargöra utgifterna

Det finns ingen tydlig budget i kommissionens förslag. Vi bör undvika en situation där 
Europaparlamentet (och så småningom rådet) godkänner en rättsakt som stöder insatser som 
förutsätts finansieras av EU utan någon budget. Innan texten godkänns behöver vi därför med 
hjälp av kommissionen klargöra hur mycket vi vill investera i den här tjänsten. I 
finansieringsöversikten för förslaget till rättsakt nämner kommissionen ett anslag på 
70 miljoner euro för perioden 2014–2020. Denna uppgift ingår dock inte i själva rättsakten. 
Möjliga finansieringskällor nämns på ett icke uttömmande sätt i artikel 11, bland annat 
Horisont 2020 och Galileo. I motiveringen hänvisar kommissionen också till Copernicus, men 
inte i artikel 11. Om man någonsin beslutar att fokusera på en budget som närmar sig 
70 miljoner euro vill föredraganden se över alla möjligheter som kan bredda 
finansieringskällorna och på något sätt fastställa ett belopp samt exakt hur varje källa skulle 
påverkas.


