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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0107),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
189. cikkének (2) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0061/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, 
valamint a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az űrszemét vált az űrbeli 
tevékenységek fenntarthatóságát 
veszélyeztető legkomolyabb fenyegetéssé. 
Ezért űrmegfigyelést és nyomon követést 
(a továbbiakban: SST) támogató programot 
kell létrehozni az űrobjektumok 
ellenőrzését és felügyeletét magában 
foglaló szolgáltatások létrehozásának és 
működtetésének támogatása érdekében, 
tekintettel az űrjárművek ütközés miatti 
megrongálódásának megelőzése, illetve az 

(5) Az űrszemét az űrbeli tevékenységek 
fenntarthatóságát veszélyeztető súlyos
fenyegetéssé vált. Ezért űrmegfigyelést és 
nyomon követést (a továbbiakban: SST) 
támogató programot kell létrehozni az 
űrobjektumok ellenőrzését és felügyeletét 
magában foglaló szolgáltatások 
létrehozásának és működtetésének 
támogatása érdekében, tekintettel az 
űrjárművek ütközés miatti 
megrongálódásának megelőzése, illetve az 
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űrjárműveknek és az űrszemétnek a Föld 
légkörébe való kontrollálatlan visszatérése 
révén a földi infrastruktúra vagy a lakosság 
számára okozott károk és sérülések 
megakadályozása céljából.

űrjárműveknek és az űrszemétnek a Föld 
légkörébe való kontrollálatlan visszatérése 
révén a földi infrastruktúra vagy a lakosság 
számára okozott károk és sérülések 
megakadályozása céljából.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az SST-szolgáltatásokból a világűrbe 
telepített infrastruktúrák minden állami 
vagy magánüzemeltetője profitálhat majd, 
beleértve az Uniót az uniós űrprogramokra 
vonatkozó kötelezettségei tekintetében, 
melyek: az Európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) 
és a Galileo, melyek végrehajtását az 
európai műholdas navigációs programok 
(EGNOS és Galileo) végrehajtásának 
folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet12 írja elő, valamint a 
Copernicus/GMES, melyet az európai 
Föld-megfigyelési programról (GMES) és 
annak kezdeti működéséről (2011–2013) 
szóló, 2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet13 hozott létre. A légkörbe való 
visszatérésre vonatkozó 
figyelmeztetésekből a polgári védelem 
terén tevékenykedő állami hatóságok is 
profitálhatnak.

(6) Az SST-szolgáltatásokból a világűrbe 
telepített infrastruktúrák minden állami 
vagy magánüzemeltetője profitálhat majd, 
beleértve az Uniót az uniós űrprogramokra 
vonatkozó kötelezettségei tekintetében, 
melyek: az Európai geostacionárius 
navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) 
és a Galileo, melyek végrehajtását az 
európai műholdas navigációs programok 
(EGNOS és Galileo) végrehajtásának 
folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 
683/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet12 írja elő, valamint a 
Copernicus/GMES, melyet az európai 
Föld-megfigyelési programról (GMES) és 
annak kezdeti működéséről (2011–2013) 
szóló, 2010. szeptember 22-i 
911/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet13 hozott létre. A légkörbe való 
visszatérésre, valamint a becsapódás 
becsült helyére és időpontjára vonatkozó 
figyelmeztetésekből a polgári védelem 
terén tevékenykedő állami hatóságok is 
profitálhatnak.

__________________ __________________
12 HL L 196, 27.4.2008, p.1. 12 HL L 196., 2008.4.27., 1. o.
13 HL L 276., 2010.10.20., 1. o. 13 HL L 276., 2010.10.20., 1. o.

Or. en
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az SST-támogatási programnak a már 
meglévő enyhítő intézkedéseket is ki kell 
egészítenie, ilyenek például az ENSZ 
űrszemét mérséklésére irányuló ajánlásai, 
vagy más olyan kezdeményezések, mint az 
Európai Uniónak az űrbeli 
tevékenységekre vonatkozó a nemzetközi 
magatartási kódexre tett javaslata..

(8) Az SST-támogatási programnak a már 
meglévő enyhítő intézkedéseket is ki kell 
egészítenie, ilyenek például az ENSZ 
űrszemét mérséklésére irányuló ajánlásai 
vagy más kezdeményezések, továbbá 
összhangban kell lennie az Európai 
Uniónak az űrbeli tevékenységekre 
vonatkozó a nemzetközi magatartási 
kódexre tett javaslatával.

Or. en

Indokolás

A régóta várt uniós magatartási kódexnek kell meghatároznia az Unió űrprogramjainak 
kereteit. Megállapítja azt az elvet, hogy a világűr csak békés célokra használható, hogy az 
aláíró államoknak minden intézkedést meg kell tenniük, és egymással lojálisan együtt kell 
működniük az űrbeli tevékenységekbe való káros beavatkozás megakadályozása céljából, 
valamint hogy tudományos, polgári, kereskedelmi és katonai tevékenységekkel kell 
előmozdítaniuk a világűr békés kiaknázását, és minden intézkedést meg kell hozniuk annak 
megelőzésére, hogy a világűr konfliktus színterévé váljon.

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az SST-támogatási programnak az 
érzékelők nagy területre kiterjedő és 
változatos földrajzi eloszlására épülő, 
független és átfogó európai világűr-
megfigyelési (SSA) kapacitás fejlesztésére 
irányuló globális stratégia első lépését kell 
jelentenie.

Or. en
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Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Az SST-támogatási program 
keretében fontolóra kell venni a 
nemzetközi partnerekkel folytatott, 
megfelelő tudományos célú 
együttműködést, amely hozzájárulhat az 
európai SST-ismeretek bővítéséhez.

Or. en

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió és a tagállamok közötti partneri 
viszonyon kell alapulnia, és fel kell 
használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti know-how-kat és eszközöket, 
például a részt vevő tagállamok által 
rendelkezésre bocsátott matematikai 
elemzési és modellezési know-how-t, a 
földi telepítésű radarokat és teleszkópokat. 
A tagállamok megőrzik az eszközeik fölötti 
tulajdonjogot és ellenőrzést, és továbbra is 
ők felelnek azok működéséért, 
karbantartásáért és pótlásáért.

(10) Az SST-szolgáltatások működésének 
az Unió és a tagállamok közötti partneri 
viszonyon kell alapulnia, és fel kell 
használnia a meglévő és a jövőbeni 
nemzeti és európai know-how-kat és 
eszközöket, például a részt vevő 
tagállamok és az ESA által rendelkezésre 
bocsátott matematikai elemzési és 
modellezési know-how-t, a földi telepítésű 
radarokat és teleszkópokat. A tagállamok 
megőrzik az eszközeik fölötti tulajdonjogot 
és ellenőrzést, és továbbra is ők felelnek 
azok működéséért, karbantartásáért és 
pótlásáért.

Or. en

Indokolás

A Tanács (3) preambulumbekezdésben említett, 2010. november 25-i állásfoglalásával való 
összhang megteremtése.
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Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az SST-adatok potenciális 
érzékenysége szükségessé teszi, hogy az 
SST-támogatási program ösztönözze a 
hatékonyságon és kölcsönös bizalmon 
alapuló együttműködést, amely az SST-
adatok feldolgozásának és elemzésének 
módjára is kiterjed. E cél megvalósítását 
szolgálná a nyílt forráskódú szoftver 
alkalmazása is, amely lehetővé teszi, hogy 
az engedéllyel rendelkező SST-
adatszolgáltatók operatív módosítások és 
javítások céljából biztonságosan 
hozzáférjenek a forráskódhoz.

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18

megfelelően. Az SST-támogatási program 
uniós finanszírozását a 2014–2020 évekre 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
szereplő, kapcsolódó programoktól kell 
elvonni.

(15) Az SST-támogatási programot az 
Uniónak kell finanszíroznia az Európai 
Unió általános költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 
2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek18

megfelelően. Az SST-támogatási program 
uniós finanszírozásának összegét jelenlegi 
árakon 70 millió euróban kell 
megállapítani, melyet a 2014–2020 évekre 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
szereplő, kapcsolódó programoktól kell 
elvonni, különösen a(z) …/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi 
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rendelettel18a létrehozott, Belső Biztonsági 
Alap részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszközből, a .../2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel18b

létrehozott Galileo and EGNOS 
programokból, továbbá a .../2014/EU
európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel18c létrehozott Copernicus 
programból.

__________________ __________________
18 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 18 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

18a Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. …-i, .../2013/EU rendelete a Belső 
Biztonsági Alap részét képező, a 
rendőrségi együttműködés, a 
bűnmegelőzés és a bűnözés elleni 
küzdelem, valamint a válságkezelés 
pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról (HL L…).
18b Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. …-i, .../2013/EU rendelete az 
európai műholdas navigációs rendszerek 
létrehozásáról és üzemeltetéséről, 
valamint a 876/2002/EK tanácsi rendelet 
és a 683/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L ...).
18c Az Európai Parlament és a Tanács 
2013. …-i, .../2013/EU rendelete a 
Copernicus program létrehozásáról és a 
911/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L ...).

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Annak érdekében, hogy e határozat 
végrehajtására vonatkozóan mind a 
többéves munkaprogram elfogadása, 
mind az SST-támogatási programban való 
részvétel kritériumainak a tagállamok általi 
teljesítése szempontjából egységes 
feltételek érvényesüljenek, megfelelő 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU számú 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel19

összhangban kell gyakorolni.

(17) Annak érdekében, hogy e határozat 
végrehajtására vonatkozóan az SST-
támogatási programban való részvétel 
kritériumainak a tagállamok általi 
teljesítése szempontjából egységes 
feltételek érvényesüljenek, megfelelő 
végrehajtási hatásköröket kell a Bizottságra 
ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU számú 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel19

összhangban kell gyakorolni.

__________________ __________________
19 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 19 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A program megfelelő tervezésének 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell adni arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az éves 
munkaprogram elfogadására 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
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vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
Általános célkitűzés

Az SST-támogatási program hozzájárul 
azon európai és nemzeti űrinfrastruktúrák 
és szolgáltatások hosszú távú 
fenntarthatóságához, amelyek alapvető 
fontosságúak az európai gazdaság és 
társadalom, valamint az európai polgárok 
biztonsága szempontjából.

Or. en

Indokolás

Emlékeztet a program céljára.

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Egyedi célkitűzések

Az SST-támogatási program hozzájárul a 
következő egyedi célkitűzések 
teljesítéséhez:
a) az európai űrjárművek indításához 
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kapcsolódó kockázatok csökkentése;
b) az európai űrjárművek földkörüli 
pályán végzett műveletei tekintetében
fennálló, ütközésekkel kapcsolatos 
kockázatok felmérése és csökkentése, 
lehetővé téve az űrjárművek üzemeltetői 
számára, hogy hatékonyabban tudják 
megtervezni és végrehajtani a 
kockázatcsökkentő intézkedéseket;
c) az űrjárművek vagy az űrszemét földi 
légkörbe való kontrollálatlan 
visszatérésének felügyelete, pontosabb és 
hatékonyabb korai figyelmeztetések 
biztosítása az uniós polgárok biztonságát 
fenyegető potenciális veszélyek 
csökkentése, valamint a kritikus földi 
infrastruktúrákat érintő potenciális károk 
enyhítése céljából.

Or. en

Indokolás

Az egyedi célkitűzések tovább konkretizálják a program irányát és fellépéseit.

Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az SST-támogatási program célkitűzései Az SST-támogatási program fő 
tevékenységei

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az SST-támogatási program célkitűzéseit Az 1a. és a 2a. cikkben rögzített általános 
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az SST-kapacitás létrehozását célzó 
intézkedések támogatása, és konkrétan a 
következők jelentik:

és egyedi célkitűzések elérése érdekében 
az SST-támogatási program fő 
tevékenységei a következők:

Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített, már meglévő nemzeti 
érzékelők hálózatából álló érzékelő funkció 
létrehozása és működtetése;

a) az űrobjektumok ellenőrzése és nyomon 
követése céljából a földfelszínre vagy a 
világűrbe telepített nemzeti SST-érzékelők, 
valamint európai szinten – többek között 
az ESÁ-n keresztül – kifejlesztett, egyéb 
SST-érzékelők hálózatából álló érzékelő 
funkció létrehozása és működtetése;

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Föld körüli pályán keringő 
űrobjektumok orbitális jellemzőivel 
kapcsolatos, ingyenesen hozzáférhető és 
újrafelhasználható információkat nyújtó, 
nyilvános tájékoztatási szolgálat;

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság számára így ismertek és újrafelhasználhatók lesznek az űrobjektumok főbb 
orbitális jellemzői.
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) minden egyéb megfelelő SST-
információ.

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az SST-szolgáltatásokat a tagállamok, 
a Tanács, a Bizottság, az EKSZ, az 
űrjárművek állami vagy magánüzemeltetői
és a polgári védelem terén tevékenykedő 
állami hatóságok vehetik igénybe. Az SST-
szolgáltatásokat az SST-adatok és -
információk felhasználására és cseréjére 
vonatkozóan a 9. cikkben megállapított 
rendelkezésekkel összhangban kell 
biztosítani.

(2) Az SST-szolgáltatásokat a tagállamok, 
a Tanács, a Bizottság, az EKSZ, az 
űrjárművek állami vagy 
magántulajdonosai és/vagy -üzemeltetői
és a polgári védelem terén tevékenykedő 
állami hatóságok vehetik igénybe.

Or. en

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az SST-támogatási program támogatja 
a 3. cikkben megállapított és a 6. cikk 
(2) bekezdésében említett 
munkaprogramban előirányzott 
célkiűzéseknek a 7. cikkben meghatározott 
feltételek szerinti elérését célzó 

(1) Az SST-támogatási program támogatja 
a 3. cikkben megállapított főbb 
intézkedéseket, valamint az ezek keretében 
végrehajtott, a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett munkaprogramban előirányzott 
bármely egyedi intézkedést, a 7. cikkben 
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intézkedéseket. meghatározott feltételek szerint.

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezeli az SST-támogatási program
számára biztosítandó pénzeszközöket, és 
gondoskodik az SST-támogatási program 
végrehajtásáról;

a) felel az SST-támogatási programért, 
kezeli az arra elkülönített pénzeszközöket, 
és gondoskodik a program végrehajtásáról;

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság olyan végrehajtási
aktusokat fogad el, amelyek többéves 
munkaprogramot hoznak létre az SST-
támogatási program számára,–
értelemszerűen – kiegészítve a 11. cikk 
(1) bekezdésében említett programokban 
előirányzott munkaprogramokat. A 
munkaprogramnak meg kell határoznia az 
elérendő célkitűzéseket, az elvárt 
eredményeket, a finanszírozandó 
intézkedéseket, az ilyen intézkedések 
végrehajtásának ütemtervét, a végrehajtás 
módját, az uniós társfinanszírozás 
maximális szintjét, valamint az SST-
támogatási program keretében nyújtott 
uniós támogatásokra vonatkozó konkrét 
feltételeket. Az említett végrehajtási 
aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárással összhangban 

(2) A Bizottság olyan felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el a 14a. 
cikkel összhangban, amelyek többéves 
munkaprogramot hoznak létre az SST-
támogatási program számára, 
értelemszerűen figyelembe véve a 11. cikk 
(1) bekezdésében említett programokban 
előirányzott munkaprogramokat. A 
munkaprogramnak meg kell határoznia az 
elérendő célkitűzéseket, az elvárt 
eredményeket, a finanszírozandó 
intézkedéseket, az ilyen intézkedések 
végrehajtásának ütemtervét, a végrehajtás 
módját, az uniós társfinanszírozás 
maximális szintjét, valamint az SST-
támogatási program keretében nyújtott 
uniós támogatásokra vonatkozó konkrét 
feltételeket.
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kell jóváhagyni.

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Unió Műholdközpontja 
(EUMK) részt vesz a 3. cikk c) pontjában
meghatározott célkitűzések
megvalósításában, és a 10. cikkben 
említett megállapodás megkötésétől 
függően jogosulttá válik arra, hogy 
pénzügyi hozzájárulást kapjon az SST-
támogatási programból.

Az Európai Unió Műholdközpontja 
(EUMK) részt vesz a 3. cikkben
meghatározott főbb intézkedések
végrehajtásában, és a 10. cikkben említett 
megállapodás megkötésétől függően 
jogosulttá válik arra, hogy pénzügyi 
hozzájárulást kapjon az SST-támogatási 
programból.

Or. en

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az SST-adatoknak és -információknak a 
3. cikkben meghatározott célkitűzések 
megvalósítása céljából történő 
felhasználására és cseréjére a következő 
szabályok vonatkoznak:

Az SST-adatoknak és -információknak a 
3. cikkben meghatározott főbb 
intézkedések végrehajtása céljából történő 
felhasználására és cseréjére a következő 
szabályok vonatkoznak:

Or. en

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) meg kell akadályozni az adatok és 
információk engedély nélküli 
nyilvánosságra hozatalát, ugyanakkor 
lehetővé kell tenni a hatékony működést, 
és biztosítani kell a létrehozott információk 
maximális felhasználását;

d) biztosítani kell a hatékony működést és
a létrehozott információk maximális 
felhasználását, megakadályozva az adatok 
és információk engedély nélküli 
nyilvánosságra hozatalát;

Or. en

Indokolás

A megfogalmazás azt az elvet követi, hogy az ütközések kockázatát csökkentő információk 
nyújtása az elsődleges cél, míg az információk nem kívánt nyilvánosságra hozatalának 
megakadályozása csak egy eszköz a sok közül, melyek a fő cél elérését szolgálják.

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
9 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítani kell az SST-adatok 
biztonságát;

e) biztosítani kell az SST-adatok 
integritását;

Or. en

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak megfelelő tagállamok és az 
EUMK megállapodást kötnek, amely 
rögzíti a 3. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesítése során az 
együttműködésükre érvényes szabályokat 
és mechanizmusokat. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell rendelkezéseket 

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak megfelelő tagállamok és az 
EUMK megállapodást kötnek, amely 
rögzíti a 3. cikkben meghatározott főbb 
intézkedések végrehajtása során az 
együttműködésükre érvényes szabályokat 
és mechanizmusokat. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell rendelkezéseket 
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kifejezetten a következőkre vonatkozóan: kifejezetten a következőkre vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett megállapodást 
megkötő tagállamok az ESÁ-val is 
megállapodhatnak eszközök vagy 
szakértelem ESA általi rendelkezésre 
bocsátásáról, illetve az ESA adatainak az 
űrjárművek védelme vagy az űrszemét 
nyomon követése céljából való 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
10 cikk – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megállapodásokról és azok 
mindennemű módosításáról értesíteni kell 
az Európai Parlamentet.

Or. en

Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az SST-támogatási program uniós 
finanszírozását a 2014–2020 évekre 
vonatkozó többéves pénzügyi keretben 
szereplő, kapcsolódó programoktól kell 
elvonni, azok jogi alapjával teljesen 
összeegyeztethető módon.

Az SST-támogatási programra a 2014–
2020 közötti időszakban elkülönített uniós 
finanszírozás összegét 70 millió euróban 
kell megállapítani, melyet a 2014–2020 
évekre vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben szereplő egyéb programokra 
elkülönített forrásokból kell elvonni, azok 
jogalapjával teljesen összeegyeztethető 
módon.

Or. en

Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon kapcsolódó programok közé, 
amelyektől finanszírozás vonható el, a 
következő aktusok által létrehozott 
programok tartoznak:

A következő aktusok által létrehozott 
programoktól vonható el finanszírozás:

Or. en

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete az európai 
műholdas rádiónavigációs rendszerek 
létrehozásáról és üzemeltetéséről21, 1., 
3. cikk c) és d) pontja és 4. cikk;

a) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete az európai 
műholdas rádiónavigációs rendszerek 
létrehozásáról és üzemeltetéséről21, 1. cikk, 
3. cikk c) és d) pontja és 4. cikk, legfeljebb 
az első albekezdésben említett összeg 
[45%]-a erejéig;

__________________ __________________
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21 COM(2011) 814 végleges, 2011.11.31. 
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

21 COM(2011)0814 végleges, 2011.11.31. 
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

Or. en

Módosítás 32

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete a Copernicus 
program létrehozásáról és a 911/2010/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
5. cikk c) pont, legfeljebb az első 
albekezdésben említett összeg [5%]-a 
erejéig;

Or. en

Módosítás 33

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A Tanács […] számú határozata a 
„Horizont 2020” végrehajtását szolgáló 
egyedi program létrehozásáról22, 2. cikk 
(2) bekezdés b) és c) pontja, a Melléklet 
II. részének 1.6.2.d) pontja és a Melléklet 
III. részének 6.3.4. pontja;

b) A Tanács […] számú határozata a 
„Horizont 2020” végrehajtását szolgáló 
egyedi program létrehozásáról22, 2. cikk 
(2) bekezdés b) és c) pontja, a Melléklet 
II. részének 1.6.2.d) pontja és a Melléklet 
III. részének 6.3.4. pontja, legfeljebb az 
első albekezdésben említett összeg [15%]-
a erejéig;

__________________ __________________
22 COM(2011) 811 végleges, 2011.11.30. 
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

22 COM(2011)0811 végleges, 2011.11.30. 
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

Or. en
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Módosítás 34

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete a Belső Biztonsági 
Alap részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz létrehozásáról23, 3. cikk 
(2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés 
e) pont.

c) Az Európai Parlament és a Tanács 
[…]/[…]/EU rendelete a Belső Biztonsági 
Alap részét képező, a rendőrségi 
együttműködés, a bűnmegelőzés és a 
bűnözés elleni küzdelem, valamint a 
válságkezelés pénzügyi támogatására 
szolgáló eszköz létrehozásáról23, 3. cikk 
(2) bekezdés b) pont és (3) bekezdés 
e) pont, legfeljebb az első albekezdésben 
említett összeg [40%]-a erejéig;

__________________ __________________
23 COM(2011) 753 végleges, 2011.11.15. 
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

23 COM(2011)0753 végleges, 2011.11.15. 
A hivatkozás az elfogadás után frissítendő.

Or. en

Módosítás 35

Határozatra irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes programoktól elvonandó 
források pontos összegéről a Bizottság 
határoz, tiszteletben tartva az a)–c) 
pontokban rögzített felső határértékeket.

Or. en

Módosítás 36

Határozatra irányuló javaslat
14 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.
(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől 
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap a 6. cikk (2) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja 6. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 
követő napon vagy a határozatban 
meghatározott későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 6. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az aktus ellen a 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítéstől számított két hónapon belül, 
vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az 
Európai Parlament, mint a Tanács 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időtartam 
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INDOKOLÁS

A javasolt program hozzá kíván járulni az űrmegfigyelés és nyomon követés (SST) független 
európai képességének létrehozásához, amelynek célja az űrinfrastruktúrák és más űrjárművek 
vagy űrszemét közötti ütközések fokozott kockázatának megelőzése és nyomon követése. Az 
SST szükségességét illetően nemzetközi és nemzeti szinten is konszenzus van, mivel mind a 
közhatóságok, mind az ipar egésze függ az űrinfrastruktúrától. Mindez különös jelentőséggel 
bír az olyan európai űreszközök hosszú távú rendelkezésre állásának biztosítása 
szempontjából is, mint a Galileo és a Copernicus műholdjai. Ez az első ilyen típusú, uniós 
szintű kísérlet, és a Bizottság javaslata szerint első lépésként a tagállamokban rendelkezésre 
álló eszközöket és készségeket kell összesíteni, és a felhasználók kiszolgálását kell biztosítani.
Az előadó javasolja, hogy a részt vevő tagállamok egy az ESÁ-val kötött megállapodás 
keretében igénybe vehetnék az ESA szakértelmét. Az ESA az egyetlen európai szintű testület, 
amely az SST és általánosabban az SSA területén szakértelemmel bír. Bár az ESA nem 
irányíthatja vagy ellenőrizheti a programot, lehetővé kell tenni, hogy hozzájárulhasson annak 
végrehajtásához. 
A szolgáltatások köre kiterjedhet az űrobjektumok orbitális elemeit tartalmazó nyilvános 
katalógus létrehozására, az általános tudatosítás, illetve bármilyen üzleti alkalmazás lehetővé 
tétele érdekében, és azt nyitva kell hagyni minden további szolgáltatás számára, amelyet a 
Bizottság egy későbbi szakaszban javasolhat a jövőbeli fejlesztések lehetőségének fenntartása 
érdekében.
Az előadó javasolja a program jogalkotási keretének oly módon történő megerősítését, hogy a 
szöveg a rendelkező rész elején (új 1a. és 2a. cikk) emlékeztessen annak általános hatókörére 
és egyedi célkitűzéseire. Javasolja továbbá, hogy az érzékelők hálózata, az adatfeldolgozás és 
az SST-szolgáltatások létrehozása a 3. cikkben ne célkitűzésekként, hanem fő 
intézkedésekként szerepeljenek, amelyekből a Bizottság többéves munkaprogramjában egyedi 
intézkedéseket dolgoz majd ki (5. cikk).
Az előadó szeretné, ha az Európai Parlament még azelőtt foglalkozna a többéves 
munkaprogrammal, hogy az a 6. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében 
hatályba lépne.
A 70 millió eurós költségvetést bele kell foglalni a rendelkező részbe (11. cikk), és azt a Belső 
Biztonsági Alap, a Galileo, a Copernicus és a Horizont 2020 céljaira elkülönített forrásokból 
való elvonás útján kell biztosítani.


