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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem 
i kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającej program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych
(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0107),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0061/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetowej (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Śmieci kosmiczne stały się 
największym zagrożeniem dla 
zrównoważonego rozwoju działalności 
związanej z przestrzenią kosmiczną. 
Należy zatem ustanowić program wsparcia 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych (zwanych dalej „SST”) w 
celu wsparcia ustanowienia i eksploatacji 
systemu usług polegających na 
monitorowaniu i obserwacji obiektów 

(5) Śmieci kosmiczne stały się poważnym
zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju 
działalności związanej z przestrzenią 
kosmiczną. Należy zatem ustanowić 
program wsparcia obserwacji i śledzenia 
obiektów kosmicznych (zwanych dalej 
„SST”) w celu wsparcia ustanowienia i 
eksploatacji systemu usług polegających na 
monitorowaniu i obserwacji obiektów 
kosmicznych w celu zapobiegania 
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kosmicznych w celu zapobiegania 
uszkodzeniom statków kosmicznych w 
wyniku kolizji oraz zapobiegania 
uszkodzeniom infrastruktury naziemnej lub 
szkodom na osobie wśród ludności 
wynikłym z niekontrolowanego 
ponownego wejścia statków kosmicznych 
lub pochodzących z nich śmieci do 
atmosfery ziemskiej.

uszkodzeniom statków kosmicznych w 
wyniku kolizji oraz zapobiegania 
uszkodzeniom infrastruktury naziemnej lub 
szkodom na osobie wśród ludności 
wynikłym z niekontrolowanego 
ponownego wejścia statków kosmicznych 
lub pochodzących z nich śmieci do 
atmosfery ziemskiej.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Świadczenie usług SST przyniesie 
korzyści wszystkim publicznym i 
prywatnym operatorom infrastruktury 
opartej na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej 
obowiązków dotyczących programów 
kosmicznych UE, czyli europejskiego 
systemu wspomagania satelitarnego 
(EGNOS) i Galileo, realizowanych na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej 
realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12

oraz Copernicus/GMES ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
europejskiego programu monitorowania 
Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego 
działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o 
ponownym wejściu w atmosferę będą 
przydatne również dla krajowych organów 
publicznych odpowiedzialnych za ochronę 
ludności.

(6) Świadczenie usług SST przyniesie 
korzyści wszystkim publicznym i 
prywatnym operatorom infrastruktury 
opartej na wykorzystaniu przestrzeni 
kosmicznej, w tym Unii w kontekście jej 
obowiązków dotyczących programów 
kosmicznych UE, czyli europejskiego 
systemu wspomagania satelitarnego 
(EGNOS) i Galileo, realizowanych na 
mocy rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z 
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej 
realizacji europejskich programów 
nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)12

oraz Copernicus/GMES ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z 
dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
europejskiego programu monitorowania 
Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego 
działania (lata 2011–2013)13. Ostrzeżenia o 
ponownym wejściu w atmosferę i szacunki 
dotyczące powierzchni zagrożonej 
zderzeniem oraz czasu zderzenia będą 
przydatne również dla krajowych organów 
publicznych odpowiedzialnych za ochronę 
ludności.
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__________________ __________________
12 Dz.U. L 196 z 27.4.2008, s. 1. 12 Dz.U. L 196 z 27.4.2008, s. 1.
13 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1. 13 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 1.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Program wsparcia SST powinien 
również uzupełniać istniejące środki 
zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne 
Narodów Zjednoczonych dotyczące 
unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub 
inne inicjatywy, takie jak wniosek Unii w 
sprawie międzynarodowego kodeksu 
postępowania dotyczącego działań w 
przestrzeni kosmicznej.

(8) Program wsparcia SST powinien 
również uzupełniać istniejące środki 
zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne 
Narodów Zjednoczonych dotyczące 
unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub 
inne inicjatywy, i być spójny z wnioskiem 
Unii w sprawie międzynarodowego 
kodeksu postępowania dotyczącego działań 
w przestrzeni kosmicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjęty z zadowoleniem kodeks postępowania UE powinien „ukierunkowywać” jej programy 
kosmiczne. Zawiera zasady dotyczące wykorzystywania przestrzeni kosmicznej w celach 
pokojowych, odpowiedzialności państw członkowskich będących sygnatariuszami za 
podejmowanie wszystkich odpowiednich działań i współpracy w dobrej wierze, aby 
zapobiegać szkodliwemu zakłócaniu działań w przestrzeni kosmicznej, oraz ich 
odpowiedzialności za prowadzenie działań naukowych, cywilnych, komercyjnych 
i wojskowych tak, aby promować pokojową eksplorację i wykorzystanie przestrzeni 
kosmicznej i dotyczące przedsięwzięcia wszystkich odpowiednich środków, aby zapobiec 
konfliktom w przestrzeni kosmicznej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Program wsparcia SST powinien być 
pierwszym krokiem w ramach globalnej 
strategii stworzenia niezależnych i 
kompleksowych możliwości w zakresie 
europejskiego systemu SSA opartych na 
rozmieszczeniu czujników w wielu 
zróżnicowanych lokalizacjach 
geograficznych.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8b) W ramach programu wsparcia SST 
należy rozważyć odpowiednią współpracę 
w celach naukowych z partnerami 
międzynarodowymi, którzy mogą 
przyczynić się do pogłębienia europejskiej 
wiedzy w zakresie SST.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a 
państwami członkowskimi z 
wykorzystaniem istniejącej i przyszłej 
krajowej wiedzy eksperckiej oraz 
istniejących i przyszłych krajowych 
aktywów udostępnianych przez 

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a 
państwami członkowskimi z 
wykorzystaniem istniejącej i przyszłej 
krajowej i europejskiej wiedzy eksperckiej 
oraz istniejących i przyszłych krajowych 
aktywów udostępnianych przez 
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uczestniczące państwa członkowskie, 
takich jak know-how w zakresie analizy 
matematycznej i modelowania czy też 
radary lub teleskopy naziemne. Państwa 
członkowskie zachowują własność i 
kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

uczestniczące państwa członkowskie i 
ESA, takich jak know-how w zakresie 
analizy matematycznej i modelowania czy 
też radary lub teleskopy naziemne. 
Państwa członkowskie zachowują 
własność i kontrolę nad swoimi aktywami 
oraz pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Uspójnienie z rezolucją Rady z dnia 25 listopada 2010 r. przytoczoną w motywie 3.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Potencjalna poufność danych SST 
powoduje, że w ramach programu 
wsparcia SST należy rozwijać współpracę 
opartą na efektywności i wzajemnym 
zaufaniu, w tym w odniesieniu do tego, 
jak dane SST są przetwarzane i 
analizowane. Korzystanie z otwartego 
oprogramowania umożliwiającego 
upoważnionym dostawcom danych SST 
bezpieczny dostęp do kodu źródłowego w 
celu dokonywania zmian i poprawek w 
zakresie funkcjonowania powinno 
przyczynić się do tego celu.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Program wsparcia SST powinien być 
finansowany przez Unię zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. 
Finansowanie Unii dla programu wsparcia 
SST powinno pochodzić z odpowiednich 
programów przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014-2020.

(15) Program wsparcia SST powinien być 
finansowany przez Unię zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 
966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w 
sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii18. 
Finansowanie Unii dla programu wsparcia 
SST powinno być określone na poziomie 
70 mln EUR przy cenach bieżących i 
powinno pochodzić z odpowiednich 
programów przewidzianych w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2014-2020, w 
szczególności z instrumentu finansowego 
na rzecz wspierania współpracy policyjnej, 
zapobiegania i zwalczania przestępczości 
oraz zarządzania kryzysowego w ramach 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
ustanowionego w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../201318a, programów Galileo i EGNOS 
ustanowionych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../201318b i programu Copernicus 
ustanowionego w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr .../201418c.

__________________ __________________
18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1. 18 Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

18a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z 
dnia ... 2013 r. ustanawiające, w ramach 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
instrument finansowy na rzecz wspierania 
współpracy policyjnej, zapobiegania i 
zwalczania przestępczości oraz 
zarządzania kryzysowego (Dz.U. ...).
18b Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z 
dnia ... 2013 r. w sprawie realizacji i 
eksploatacji europejskich systemów 
nawigacji satelitarnej i uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i 
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rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 
(Dz.U. ...).
18c Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 z 
dnia ... 2013 r. ustanawiające program 
Copernicus i uchylające rozporządzenie 
(UE) nr 911/2010 (Dz.U. ...).

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonywania przepisów niniejszej decyzji 
w odniesieniu do przyjęcia wieloletniego 
programu prac oraz spełniania przez 
państwa członkowskie kryteriów 
uczestnictwa w programie wsparcia SST, 
należy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady 
ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez 
Komisję19.

(17) Aby zapewnić jednakowe warunki 
wykonywania przepisów niniejszej decyzji 
w odniesieniu do spełniania przez państwa 
członkowskie kryteriów uczestnictwa w 
programie wsparcia SST, należy powierzyć 
Komisji uprawnienia wykonawcze. 
Uprawnienia te powinny być wykonywane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającego przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa 
członkowskie wykonywania uprawnień 
wykonawczych przez Komisję19.

__________________ __________________
19 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13. 19 Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Aby zadbać o prawidłowe 
zaplanowanie programu, należy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z postanowieniami art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w zakresie przyjmowania 
wieloletniego programu prac. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Cel ogólny

Program wsparcia SST przyczyni się do 
zabezpieczenia długoterminowej 
dostępności europejskiej i krajowej 
infrastruktury kosmicznej oraz usług 
niezbędnych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa europejskiej gospodarki, 
społeczeństwa i obywateli Europy.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł ma przypominać o celu programu.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Cele szczegółowe

Program wsparcia SST przyczyni się do 
osiągnięcia następujących celów 
szczegółowych:
a) ograniczenia ryzyka związanego z 
wynoszeniem europejskich statków 
kosmicznych;
b) oceny i ograniczenia ryzyka kolizji 
związanego z operacjami europejskich 
statków kosmicznych na orbicie oraz 
umożliwienia operatorom statków 
kosmicznych skuteczniejszego planowania 
i wprowadzania środków ograniczających 
ryzyko;
c) obserwacji niekontrolowanego 
ponownego wejścia statków kosmicznych 
lub śmieci kosmicznych w atmosferę 
ziemską oraz dokładniejszego i 
skuteczniejszego wczesnego ostrzegania w 
celu ograniczenia ewentualnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli 
Europy oraz zmniejszania ewentualnych 
szkód w krytycznej infrastrukturze 
naziemnej.

Or. en

Uzasadnienie

Za pomocą tych celów szczegółowych dokładniej określono kierunek programu i działania 
podejmowane w jego ramach

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Cele programu wsparcia SST Główne działania w ramach programu 
wsparcia SST

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem programu wsparcia SST jest 
wspieranie działań prowadzących do 
ustanowienia zdolności w zakresie SST, w 
szczególności:

Aby osiągnąć ogólne i szczegółowe cele 
określone odpowiednio w art. 1a i 2a 
główne działania w ramach programu 
wsparcia SST będą polegać na:

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
istniejących krajowych czujników na 
Ziemi i w przestrzeni kosmicznej mających 
za zadanie obserwację i śledzenie obiektów 
kosmicznych;

a) ustanowienia i prowadzenia funkcji w 
zakresie czujników, na którą składa się sieć 
krajowych czujników SST na Ziemi i w 
przestrzeni kosmicznej oraz odpowiednich 
czujników SST opracowanych na szczeblu 
europejskim, w tym poprzez ESA, 
mających za zadanie obserwację i 
śledzenie obiektów kosmicznych;

Or. en
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) swobodnie dostępne i nadające się do 
wielokrotnego użytku usługi informacyjne 
dotyczące elementów orbitalnych obiektów 
kosmicznych znajdujących się na orbicie 
ziemskiej;

Or. en

Uzasadnienie

Opinie publiczna będzie mogła poznać i ponownie wykorzystać informacje o głównych 
cechach orbit obiektów kosmicznych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) inne właściwe informacje dotyczące 
SST.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Usługi SST są świadczone państwom 
członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, 
publicznym i prywatnym operatorom 
statków kosmicznych oraz organom 
publicznym zajmującym się ochroną 
ludności. Usługi SST są świadczone 
zgodnie z przepisami dotyczącymi 

2. Usługi SST są świadczone państwom 
członkowskim, Radzie, Komisji, ESDZ, 
publicznym i prywatnym właścicielom 
i/lub operatorom statków kosmicznych 
oraz organom publicznym zajmującym się 
ochroną ludności.
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wykorzystania i wymiany danych i 
informacji SST określonymi w art. 9.

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Program wsparcia SST zapewnia 
wsparcie dla działań prowadzących do 
osiągnięcia celów określonych w art. 3,
przewidzianych w programie prac, o 
którym mowa w art. 6 ust 2, pod 
szczegółowymi warunkami, o których 
mowa w art. 7.

1. Program wsparcia SST zapewnia 
wsparcie dla głównych działań 
określonych w art. 3 i wszelkich działań 
szczegółowych przewidzianych w 
programie prac, o którym mowa w art. 6 
ust 2, pod szczegółowymi warunkami, o 
których mowa w art. 7.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zarządza środkami finansowymi, które 
mają zostać przeznaczone na program 
wsparcia SST i zapewnia realizację 
programu wsparcia SST;

a) jest odpowiedzialna za program 
wsparcia SST, zarządza środkami 
przeznaczonymi na ten program i zapewnia 
jego realizację;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 2



PR\1007763PL.doc 17/24 PE521.718v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze
ustanawiające wieloletni program prac 
programu wsparcia SST, uzupełniające w 
stosownych przypadkach programy prac 
przewidziane w programach, o których 
mowa w art. 11 ust. 1. W programie prac 
określa się założone cele, spodziewane 
rezultaty, działania, które mają być 
finansowane, harmonogram ich realizacji, 
metodę realizacji, maksymalną stawkę 
współfinansowania Unii oraz szczególne 
warunki mające zastosowanie do dotacji 
Unii w ramach programu wsparcia SST. Te 
akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 14 ust. 2.

2. Komisja zgodnie z art. 14a przyjmuje 
akty delegowane ustanawiające wieloletni 
program prac programu wsparcia SST, 
uwzględniające w stosownych 
przypadkach programy prac przewidziane 
w programach, o których mowa w art. 11 
ust. 1. W programie prac określa się 
założone cele, spodziewane rezultaty, 
działania, które mają być finansowane, 
harmonogram ich realizacji, metodę 
realizacji, maksymalną stawkę 
współfinansowania Unii oraz szczególne 
warunki mające zastosowanie do dotacji 
Unii w ramach programu wsparcia SST.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji celu 
określonego w art. 3 lit. c) i kwalifikuje się 
do wsparcia finansowego z programu 
wsparcia SST pod warunkiem zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 10.

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC) uczestniczy w realizacji głównych 
działań określonych w art. 3 i kwalifikuje 
się do wsparcia finansowego z programu 
wsparcia SST pod warunkiem zawarcia 
umowy, o której mowa w art. 10.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wykorzystywanie i wymiana danych i 
informacji SST mające na celu realizację 
celów określonych w art. 3 podlegają 
następującym warunkom:

Wykorzystywanie i wymiana danych i 
informacji SST mające na celu realizację 
głównych działań określonych w art. 3 
podlegają następującym warunkom:

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zapobiega się nieupoważnionemu 
ujawnieniu danych i informacji, 
jednocześnie umożliwiając skuteczne 
działanie i zapewniając jak największe 
wykorzystanie wygenerowanych 
informacji;

d) zapewnione jest efektywne 
funkcjonowanie, wykorzystanie 
wygenerowanych informacji jest 
maksymalizowane, a jednocześnie 
zapobiega się nieupoważnionemu 
ujawnieniu danych i informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana brzmienia w celu przypomnienia o priorytecie, jakim jest zapewnianie informacji 
ograniczających ryzyko zderzenia, co jest celem, i o unikaniu niezamierzonego ujawniania 
informacji, co jest jednym z wielu środków niezbędnych do osiągnięcia tego celu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia się bezpieczeństwo danych 
SST;

e) zapewnia się integralność danych SST;

Or. en
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie spełniające kryteria 
określone w art. 7 ust. 1 oraz EUSC 
zawierają umowę określającą przepisy i 
mechanizmy dotyczące współpracy przy 
realizacji celów określonych w art. 3. 
Umowa zawiera zwłaszcza przepisy 
dotyczące:

Państwa członkowskie spełniające kryteria 
określone w art. 7 ust. 1 oraz EUSC 
zawierają umowę określającą przepisy i 
mechanizmy dotyczące współpracy przy 
realizacji głównych działań określonych w 
art. 3. Umowa zawiera zwłaszcza przepisy 
dotyczące:

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które zawrą 
umowę, o której mowa w akapicie 
pierwszym, mogą zawrzeć z ESA umowę 
dotyczącą zapewniania aktywów i wiedzy 
eksperckiej przez ESA lub wykorzystania 
danych ESA do ochrony statków 
kosmicznych lub monitorowania śmieci 
kosmicznych.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Umowy te i wszelkie ich zmiany są 
zgłaszane Parlamentowi Europejskiemu.
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Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie Unii dla programu wsparcia 
SST pochodzi z innych programów 
przewidzianych w wieloletnich ramach 
finansowych na lata 2014-2020, przy 
pełnej zgodności z ich podstawą prawną.

Wysokość środków Unii przeznaczonych
dla programu wsparcia SST na lata 2014–
2020 wynosi 70 mln EUR i pochodzi z 
puli środków finansowych 
przeznaczonych na inne programy 
przewidziane w wieloletnich ramach
finansowych na lata 2014-2020, przy 
pełnej zgodności z ich podstawą prawną.

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowne programy, z których może 
pochodzić finansowanie, obejmują 
programy ustanowione następującymi 
aktami prawnymi:

Programy, z których może pochodzić 
finansowanie, to te ustanowione 
następującymi aktami prawnymi:

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w 

a) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w 
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sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji21 

satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4;

sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji21

satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4 do 
maksymalnie [45%] kwoty, o której mowa 
w akapicie pierwszym;

__________________ __________________
21 COM(2011)0814 final z 31.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

21 COM(2011)0814 final z 31.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającym program Copernicus i 
uchylającym rozporządzenie (UE) 
nr 911/2010, art. 5 lit. c) do maksymalnie 
[5%] kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym;

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) decyzją Rady nr [...] ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020”22, art. 2 ust. 2 lit. b) i c), 
część II pkt 1.6.2 lit. d) załącznika i część 
III pkt 6.3.4 załącznika;

b) decyzją Rady nr [...] ustanawiającą 
program szczegółowy wdrażający program 
„Horyzont 2020”22,art. 2 ust. 2 lit. b) i c), 
część II pkt 1.6.2 lit. d) załącznika i część 
III pkt 6.3.4 załącznika do maksymalnie 
[15%] kwoty, o której mowa w akapicie 
pierwszym;
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__________________ __________________
22 COM(2011)0811 final z 30.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

22 COM(2011)0811 final z 30.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającym, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
instrument finansowy na rzecz wspierania 
współpracy policyjnej, zapobiegania i 
zwalczania przestępczości oraz zarządzania 
kryzysowego23, art. 3 ust. 2 lit. b) i 3 lit. e)

c) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] 
ustanawiającym, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
instrument finansowy na rzecz wspierania 
współpracy policyjnej, zapobiegania i 
zwalczania przestępczości oraz zarządzania 
kryzysowego23, art. 3 ust. 2 lit. b) i 3 lit. e) 
do maksymalnie [40%] kwoty, o której 
mowa w akapicie pierwszym;

_________________ __________________
23 COM(2011)0753 final z 15.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

23 COM(2011)0753 final z 15.11.2011. 
Odniesienie powinno zostać uaktualnione 
po przyjęciu aktu.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podejmie decyzję o dokładnych 
kwotach, które mają zostać pozyskane z 
poszczególnych programów, 
uwzględniając pułapy określone w lit. a)-
c).
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Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 6 
ust. 2, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia 1 stycznia 2014 r.
3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 6 ust. 2, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Akty delegowane przyjęte na podstawie 
art. 6 ust. 2 wchodzą w życie tylko 
wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 
ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 
terminie dwóch miesięcy od przekazania 
tych aktów Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub gdy przed upływem tego 
terminu zarówno Parlament Europejski, 
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jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten zostaje 
przedłużony o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Program stanowiący przedmiot wniosku służy rozwijaniu niezależnej zdolności Unii 
Europejskiej w zakresie obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (SST) w celu 
zapobiegania wzrastającemu zagrożeniu wystąpienia kolizji infrastruktury kosmicznej, 
statków kosmicznych i śmieci kosmicznych oraz monitorowania sytuacji w tym zakresie. 
Zapotrzebowanie na SST jest powszechne na szczeblu międzynarodowym i krajowym, 
zarówno po stronie organów publicznych, jak i całego sektora wykorzystującego 
infrastrukturę kosmiczną. Ma to również szczególne znaczenie w kontekście zapewnienia 
długoterminowej dostępności europejskich aktywów kosmicznych, takich jak satelity Galileo 
i Copernicus. Jest to pierwsza tego typu próba na szczeblu UE i Komisja proponuje rozpocząć 
od połączenia wszystkich dostępnych aktywów i zdolności państw członkowskich 
oraz świadczenia usług użytkownikom.
Sprawozdawczyni proponuje wykorzystanie know–how ESA na podstawie umowy 
zawieranej między ESA a przekazującymi informacje państwami członkowskimi. ESA to 
jedyny organ na szczeblu europejskim posiadający umiejętności w zakresie SST i w sensie 
globalnym SSA. Mimo że ESA nie może zarządzać programem ani go kontrolować, powinna 
móc w nim uczestniczyć.
W zakres usług powinno wchodzić stworzenie publicznie dostępnego katalogu elementów 
orbitalnych obiektów kosmicznych w celu zwiększenia powszechnej świadomości 
i umożliwienia wykorzystania tej wiedzy w ewentualnych zastosowaniach komercyjnych, 
a także otwarcie się na wszelkie dodatkowe usługi, które KE zaproponowałaby na 
późniejszym etapie, aby umożliwić rozwój w przyszłości.
Sprawozdawczyni proponuje dokładniej zdefiniować ramy ustawodawcze programu poprzez 
przypomnienie ogólnego zakresu i szczegółowych celów na początku głównego tekstu (nowe 
art. 1a i 2a). Proponuje również określenie w art. 3 połączenia czujników w sieć, 
przetwarzania danych i usług SST jako głównych działań, a nie celów, na podstawie których 
Komisja w swoim wieloletnim programie prac (art. 5) opracuje konkretne działania.
Sprawozdawczyni chciałaby, aby Parlament Europejski przeanalizował wieloletni program 
prac, zanim wejdzie on w życie w drodze procedury aktu delegowanego opisanej w art. 6.
W tekście podstawowym uwzględniono informacje o budżecie w wysokości 70 mln EUR 
(art. 11) i o tym, że środki zostaną pozyskane z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
programu Galileo, Copernicus i „Horyzont 2020”.


