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Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Śmieci kosmiczne stały się 
największym zagroŜeniem dla 
zrównowaŜonego rozwoju działalności 
związanej z przestrzenią kosmiczną. 
NaleŜy 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 
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. 

(5) Śmieci kosmiczne stały się powaŜnym 
zagroŜeniem dla zrównowaŜonego rozwoju 
działalności związanej z przestrzenią 
kosmiczną, dostępności najlepszych 
pozycji na orbicie geostacjonarnej i 
częstotliwości widma radiowego oraz 
szans na wynoszenie statków kosmicznych 
na orbitę. NaleŜy 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 
uszkodzeniom statków kosmicznych w 
wyniku kolizji. Coraz większa liczba 
śmieci kosmicznych wpływa takŜe na 
pojawienie się ryzykownych 
niekontrolowanych ponownych wejść 
obiektów kosmicznych do atmosfery. 
NaleŜy zatem wprowadzić usługę SST 
słuŜącą przewidywaniu trajektorii lotu i 
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tras wejścia do atmosfery w celu 
dostarczenia uŜytecznych informacji 
rządom i słuŜbom odpowiedzialnym za 
ochronę ludności. 

 

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. OstrzeŜenia o ponownym 
wejściu w atmosferę będą przydatne 
równieŜ 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. OstrzeŜenia o 
niekontrolowanym ponownym wejściu w 
atmosferę oraz o strefach i okienkach 
czasowych, w których według szacunków 
moŜe wystąpić opad, będą przydatne 
równieŜ dla krajowych organów 
publicznych odpowiedzialnych za ochronę 
ludności. Ponadto usługi te mogą pomóc 
prywatnym ubezpieczycielom oszacować 
wartość potencjalnych zobowiązań 
wynikłych z kolizji podczas okresu 
eksploatacji satelity. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Usługi SST powinny uzupełniać 
działania badawcze związane z ochroną 
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [reference to Horizon 2020 
Regulation to be added once adopted] oraz 
działania Europejskiej Agencji Kosmicznej 
w tej dziedzinie. 

(7) Usługi SST powinny uzupełniać 
działania badawcze związane z ochroną 
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej prowadzone w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [reference to Horizon 2020 
Regulation to be added once adopted], 
takie jak rozwój technologii optycznej i 
laserowej w zakresie śledzenia ruchu oraz 
działania Europejskiej Agencji Kosmicznej 
lub inne, bieŜące i przyszłe 
międzynarodowe działania badawcze w tej 
dziedzinie. Ponadto usługi te powinny 
stanowić uzupełnienie przewodnich 
programów kosmicznych UE, tj. 
Copernicus i Galileo, europejskiej agendy 
cyfrowej oraz innej infrastruktury 
telekomunikacyjnej, która wspiera 
tworzenie społeczeństwa informacyjnego. 

 
 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 7 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (7a) Program wsparcia obserwacji i 
śledzenia obiektów kosmicznych powinien 
się przyczynić do pokojowego 
wykorzystania i badania przestrzeni 
kosmicznej. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Program wsparcia SST powinien 
równieŜ 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 
równieŜ uzupełniać istniejące środki 
zmniejszające ryzyko, takie jak wytyczne 
Narodów Zjednoczonych dotyczące 
unieszkodliwiania śmieci kosmicznych lub 
inne międzynarodowe inicjatywy mające 
na celu zapewnienie zrównowaŜonego 
charakteru działań w przestrzeni 
kosmicznej i solidnych struktur 
zarządzania przestrzenią kosmiczną, a 
ponadto powinien być spójny z wnioskiem 
Unii w sprawie międzynarodowego 
kodeksu postępowania dotyczącego działań 
w przestrzeni kosmicznej. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Program wsparcia SST obejmuje 
łączenie w sieć i wykorzystywanie 
czujników w celu świadczenia usług SST. 
Po osiągnięciu tego celu moŜna i naleŜy 
stymulować ten program, by zapewniał 
wsparcie w zakresie rozwoju nowych 
czujników lub uczestniczył w 
usprawnianiu istniejących czujników. 

 
 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Komisja, w ścisłej współpracy z 
Europejską Agencją Kosmiczną i innymi 
zainteresowanymi stronami, powinna 
nadal odgrywać wiodącą rolę w 
rozmowach dotyczących przestrzeni 
kosmicznej ze swoimi partnerami 
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strategicznymi. W związku z europejskimi 
usługami SST naleŜy utrzymywać i 
zacieśniać bliską współpracę ze Stanami 
Zjednoczonymi. 

 
 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 8 c (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8c) Wraz z potrzebą długofalowych i 
kompleksowych zdolności w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej Unia powinna w sposób 
priorytetowy podchodzić do inicjatyw na 
rzecz aktywnego usuwania i pasywacji 
śmieci kosmicznych, takich jak inicjatywa 
podjęta przez ESA, wspierać takie 
inicjatywy oraz czerpać z nich korzyści, 
poniewaŜ jest to najskuteczniejszy sposób 
ograniczenia ryzyka kolizji oraz ryzyka 
związanego z niekontrolowanym 
ponownym wejściem śmieci kosmicznych 
do atmosfery ziemskiej. 

 
 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 9 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Cywilne i wojskowe wymagania 
uŜytkowe w zakresie SSA zostały 
określone w dokumencie roboczym słuŜb 
Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania 
uŜytkowe wysokiego stopnia w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej”14, który państwa 
członkowskie zatwierdziły podczas 
spotkania Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 
2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno 
słuŜyć wyłącznie celom cywilnym. 

(9) Cywilne i wojskowe wymagania 
uŜytkowe w zakresie SSA zostały 
określone w dokumencie roboczym słuŜb 
Komisji „Cywilne i wojskowe wymagania 
uŜytkowe wysokiego stopnia w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
kosmicznej”14, który państwa 
członkowskie zatwierdziły podczas 
spotkania Komitetu Politycznego i 
Bezpieczeństwa Rady w dniu 18 listopada 
2011 r.15. Świadczenie usług SST powinno 
słuŜyć celom cywilnym i wojskowym, co 
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Niniejsza decyzja nie powinna dotyczyć 
wymogów ściśle wojskowych. 

nie powinno ograniczać udziału 
Europejskiej Agencji Obrony (EDA) w 
programie. NaleŜy przeprowadzić 
dogłębną analizę korzyści, jakie odniosą 
zdolności wojskowe państw członkowskich 
ze świadczenia usług SST, a takŜe zbadać, 
w jaki sposób usługi te przyczynią się do 
zagwarantowania wykonywania 
postanowień układu o przestrzeni 
kosmicznej.  

__________________ __________________ 
14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final z 12.10.2011. 
15 

Zob. dokument Rady 15715/11 z 24.10.2011. 15 Zob. dokument Rady 15715/11 z 24.10.2011. 

 

Poprawka  10 

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

(10) Usługi SST powinny być świadczone 
w oparciu o partnerstwo między Unią a 
państwami członkowskimi, przy 
odpowiednim udziale ESA, Unii i agencji 
krajowych, z wykorzystaniem istniejącej i 
przyszłej krajowej i europejskiej wiedzy 
eksperckiej oraz istniejących i przyszłych 
krajowych i europejskich aktywów 
udostępnianych przez uczestniczące 
państwa członkowskie i ESA, takich jak 
know-how w zakresie analizy 
matematycznej i modelowania czy teŜ 
radary lub teleskopy naziemne. Państwa 
członkowskie i ESA zachowują własność i 
kontrolę nad swoimi aktywami oraz 
pozostają odpowiedzialne za ich 
eksploatację, utrzymywanie i 
zastępowanie. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC), agencja unijna ustanowiona 
wspólnym działaniem Rady z dnia 20 lipca 
2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej 
(2001/555/CFSP)16, świadcząca usługi 
informacyjne w zakresie obrazowania 
geoprzestrzennego i oferująca produkty w 
tej dziedzinie na róŜnych poziomach 
tajności uŜytkownikom cywilnym i 
wojskowym, mogłaby być odpowiedzialna 
za obsługę i świadczenie usług SST. 
Posiadana przez tę agencję wiedza fachowa 
w odniesieniu do postępowania z 
informacjami poufnymi w bezpiecznym 
otoczeniu oraz jej bliskie powiązania 
instytucjonalne w państwami 
członkowskimi są czynnikami 
ułatwiającymi świadczenie usług SST. 
Warunkiem wstępnym udziału EUSC w 
programie wsparcia SST jest zmiana 
wspólnego działania Rady, które obecnie 
nie przewiduje działań EUSC w dziedzinie 
SST. 

(11) Centrum Satelitarne Unii Europejskiej 
(EUSC), agencja unijna ustanowiona 
wspólnym działaniem Rady z dnia 20 lipca 
2001 r. w sprawie ustanowienia Centrum 
Satelitarnego Unii Europejskiej 
(2001/555/CFSP)16, świadcząca usługi 
informacyjne w zakresie obrazowania 
geoprzestrzennego i oferująca produkty w 
tej dziedzinie na róŜnych poziomach 
tajności uŜytkownikom cywilnym i 
wojskowym, mogłaby być odpowiedzialna 
za obsługę i świadczenie usług SST. 
Posiadana przez tę agencję wiedza fachowa 
w odniesieniu do postępowania z 
informacjami niejawnymi w bezpiecznym 
otoczeniu oraz jej bliskie powiązania 
instytucjonalne z państwami 
członkowskimi są czynnikami 
ułatwiającymi świadczenie usług SST. 
Warunkiem wstępnym udziału EUSC w 
programie wsparcia SST jest zmiana 
wspólnego działania Rady, które obecnie 
nie przewiduje działań EUSC w dziedzinie 
SST. 

__________________ __________________ 
16 Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s. 5. 16 Dz.U. L 200 z 25.7.2001, s. 5. 

 
 
 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Dokładne informacje na temat 
charakteru, specyfikacji i lokalizacji 
niektórych obiektów kosmicznych mogą 
wpływać na bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej lub jej państw członkowskich. 

(12) Dokładne informacje na temat 
charakteru, specyfikacji i lokalizacji 
niektórych obiektów kosmicznych mogą 
wpływać na bezpieczeństwo Unii 
Europejskiej, jej państw członkowskich lub 
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Przy ustanawianiu i eksploatacji sieci 
czujników SST oraz zdolności 
przetwarzania i analizy danych SST, jak 
równieŜ przy świadczeniu usług SST 
naleŜy zatem uwzględnić stosowne kwestie 
bezpieczeństwa. W niniejszej decyzji 
naleŜy zatem określić ogólne przepisy 
dotyczące wykorzystania i bezpiecznej 
wymiany danych i informacji SST między 
państwami członkowskimi, EUSC i 
odbiorcami usług SST. Ponadto Komisja 
Europejska i Europejska SłuŜba Działań 
Zewnętrznych powinny określić 
mechanizmy koordynacji niezbędne dla 
rozwiązania kwestii dotyczących 
bezpieczeństwa programu wsparcia SST. 

państw trzecich. Przy ustanawianiu i 
eksploatacji sieci czujników SST oraz 
zdolności przetwarzania i analizy danych 
SST, jak równieŜ przy świadczeniu usług 
SST naleŜy zatem uwzględnić stosowne 
kwestie bezpieczeństwa. W niniejszej 
decyzji naleŜy zatem określić ogólne 
przepisy dotyczące wykorzystania i 
bezpiecznej wymiany danych i informacji 
SST między państwami członkowskimi, 
EUSC i odbiorcami usług SST. W związku 
z tym naleŜy wykorzystać istniejącą 
infrastrukturę i posiadaną wiedzę 
fachową, aby uniknąć powielania oraz 
wygenerować oszczędności i osiągnąć 
efekty synergii. Ponadto Komisja 
Europejska i Europejska SłuŜba Działań 
Zewnętrznych powinny określić 
mechanizmy koordynacji niezbędne dla 
rozwiązania kwestii dotyczących 
bezpieczeństwa programu wsparcia SST. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 13 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Potencjalna wraŜliwość danych SST 
powoduje, Ŝe w ramach programu 
wsparcia SST naleŜy rozwijać współpracę 
opartą na efektywności i wzajemnym 
zaufaniu, w tym w odniesieniu do 
sposobu, w jaki dane SST są przetwarzane 
i analizowane. Korzystanie z otwartego 
oprogramowania umoŜliwiającego 
upowaŜnionym dostawcom danych SST 
bezpieczny dostęp do kodu źródłowego w 
celu dokonywania zmian i poprawek w 
zakresie funkcjonowania powinno 
przyczynić się do realizacji tego celu. 

 
 

Poprawka  14 

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 budŜetu 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 budŜetu ogólnego Unii18. 
Kwota finansowania Unii dla programu 
wsparcia SST powinna zostać ustalona na 
poziomie 70 mln EUR w cenach bieŜących 
i pochodzić z programu Copernicus 
ustanowionego w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../201418a, programów Galileo i EGNOS 
ustanowionych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
.../201318b, z programu „Horyzont 2020” 
wprowadzonego w Ŝycie decyzją Rady nr 
[…]18c oraz z instrumentu finansowego na 
rzecz wspierania współpracy policyjnej, 
zapobiegania i zwalczania przestępczości 
oraz zarządzania kryzysowego 
ustanowionego w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr …/201418d, 
przy jednoczesnym dopilnowaniu, by nie 
narazić na szwank celów tych programów. 

__________________ __________________ 
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 program Copernicus i uchylające 
rozporządzenie (UE) nr 911/2010 (Dz.U. L ...).. 

 18b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1285/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 
w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich 
systemów nawigacji satelitarnej oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 876/2002 i 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 683/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 1). 

 18c Decyzja Rady nr […]. 

 18d Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr .../2013 z dnia ... 2014 r. 
ustanawiające, w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument 
finansowy na rzecz wspierania współpracy 
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policyjnej, zapobiegania i zwalczania 
przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 
(Dz.U. L ...).. 

 
 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 15 a (nowy)  

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) W celu zapewnienia jasności i 
odpowiedzialności ta maksymalna kwota 
powinna zostać podzielona na róŜne 
kategorie zgodnie z celami ustanowionymi 
w tym rozporządzeniu. Komisja powinna 
mieć moŜliwość przesunięcia środków w 
celu przeznaczenia ich na inny cel i 
powinna tego dokonywać w drodze aktów 
delegowanych, jeŜeli odstępstwo 
przekracza pięć punktów procentowych. 
Komisja powinna równieŜ przyjmować 
akty delegowane określające szczegółowo 
ustalenia i priorytety finansowe, które 
znajdą odzwierciedlenie w programie 
prac. 

 

Poprawka  16 

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, 
naleŜy powierzyć Komisji uprawnienia 
wykonawcze. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. 
ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 

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

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. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący decyzji 

Motyw 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) W celu zapewnienia prawidłowego 
planowania programu naleŜy przekazać 
Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do przyjęcia wieloletniego 
programu prac. Szczególnie waŜne 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. 

 
 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejszym ustanawia się program 
wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych (zwanych dalej „SST”) na 
okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. 

Niniejszym ustanawia się program 
wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych Cassini (zwany dalej 
„programem Cassini”) na okres od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

 (Niniejsza poprawka ma zastosowanie do 

całego wniosku dotyczącego decyzji; 

naleŜy dokonać niezbędnych dostosowań 

technicznych w całym tekście). 
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Uzasadnienie 

Tak jak w przypadku programów Galileo i Copernicus naleŜy posługiwać się nazwą zamiast 

uŜywania mało przystępnego skrótu. Nazwa programu pochodzi od nazwiska włosko-

francuskiego astronoma Cassiniego. Poprawka odnosi się do kaŜdego miejsca w decyzji, w 

którym wymieniona jest dotychczas obowiązująca nazwa „program wsparcia SST”.  

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 1a 

 Cel ogólny 

 Program wsparcia SST przyczyni się do 
zapewnienia długoterminowej dostępności 
europejskiej i krajowej infrastruktury 
kosmicznej oraz usług niezbędnych z 
punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony 
gospodarek, społeczeństw i obywateli w 
Europie dzięki wyposaŜeniu Unii 
Europejskiej w autonomiczny system 
obserwacji i śledzenia obiektów 
kosmicznych. 

 
 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – punkt 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1) „obiekt kosmiczny” oznacza 
jakikolwiek obiekt sztuczny lub naturalny 
w przestrzeni kosmicznej; 

1) „obiekt kosmiczny” oznacza 
jakikolwiek obiekt sztuczny w przestrzeni 
kosmicznej; 

 
 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – punkt 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3) „śmieci kosmiczne” oznaczają statki 
kosmiczne lub ich części, które nie słuŜą 
juŜ określonemu celowi, w tym części 
rakiet lub sztucznych satelitów, lub 
nieaktywne sztuczne satelity; 

3) „śmieci kosmiczne” oznaczają wszystkie 
obiekty sztuczne, w tym statki kosmiczne, 
ich części i elementy znajdujące się w 
orbicie ziemskiej lub ponownie wchodzące 
do atmosfery, które nie funkcjonują lub 
nie słuŜą juŜ określonemu celowi, w tym 
części rakiet lub sztucznych satelitów, lub 
nieaktywne sztuczne satelity; 

 
 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – punkt 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) „dane SST” oznaczają parametry 
fizyczne obiektów kosmicznych pozyskane 
za pomocą czujników SST; 

5) „dane SST” oznaczają parametry 
fizyczne obiektów kosmicznych pozyskane 
za pomocą czujników SST lub uzyskane 
na podstawie obserwacji zamontowanych 
na obiektach kosmicznych czujników 
parametry orbit, po których te obiekty się 
poruszają;  

 
 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 – punkt 6 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a) „uczestniczące państwo członkowskie” 
oznacza państwo członkowskie, które 
uczestniczy w programie wsparcia SST na 
podstawie decyzji Komisji oraz umowy o 
współpracy zawartej z Centrum 
Satelitarnym Unii Europejskiej. 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 

 Cele szczegółowe 

 Program wsparcia SST przyczyni się do 
osiągnięcia następujących celów 
szczegółowych: 

 a) oceny i ograniczenia ryzyka kolizji 
związanego z operacjami europejskich 
statków kosmicznych na orbicie oraz 
umoŜliwienia operatorom statków 
kosmicznych skuteczniejszego planowania 
i wykonywania środków ograniczających 
ryzyko; 

 b) ograniczenia ryzyka związanego z 
wynoszeniem europejskich statków 
kosmicznych na orbitę; 

 c) obserwacji niekontrolowanego 
ponownego wejścia statków kosmicznych 
lub śmieci kosmicznych w atmosferę 
ziemską oraz dokładniejszego i 
skuteczniejszego wczesnego ostrzegania w 
celu ograniczenia ewentualnego 
zagroŜenia dla bezpieczeństwa unijnych 
obywateli oraz zmniejszania ewentualnych 
szkód w krytycznej infrastrukturze 
naziemnej. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Cele programu wsparcia SST Główne działania w ramach programu 
wsparcia SST 

 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: 

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 

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

b) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
przetwarzania w celu przetwarzania i 
analizy danych SST pozyskanych za 
pomocą czujników, w tym zdolności 
wykrywania i identyfikacji obiektów 
kosmicznych oraz stworzenia i 
prowadzenia katalogu takich obiektów; 

b) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
przetwarzania w celu przetwarzania i 
analizy danych SST pozyskanych za 
pomocą czujników w celu opracowywania 
informacji SST, w tym zdolności 
wykrywania i identyfikacji obiektów 
kosmicznych oraz stworzenia i 
prowadzenia katalogu takich obiektów; 

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
usługowej w celu świadczenia usług SST 
operatorom statków kosmicznych i 
organom publicznym. 

c) ustanowienia i prowadzenia funkcji 
usługowej w celu świadczenia usług SST 
określonych w art. 4 ust. 1 podmiotom, o 
których mowa w art. 4 ust. 2. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litery a-c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ocenę ryzyka kolizji między statkami 
kosmicznymi lub między statkami 
kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi 
oraz wydawanie ostrzeŜeń o kolizji w fazie 
wynoszenia statków kosmicznych i 
podczas ich działania na orbicie; 

a) ocenę ryzyka kolizji między statkami 
kosmicznymi, między statkami 
kosmicznymi a śmieciami kosmicznymi 
lub między statkami kosmicznymi a 
obiektami kosmicznymi oraz wydawanie 
ostrzeŜeń o kolizji w fazie wynoszenia 
statków kosmicznych i podczas ich 
działania na orbicie; 

b) wykrywanie i ocenę ryzyka wybuchów, 
rozpadnięcia się lub kolizji na orbicie; 

b) wykrywanie i charakterystykę 
fragmentacji, rozpadu lub kolizji na 
orbicie; 

c) ocenę ryzyka oraz generowanie 
ostrzeŜeń związanych z ponownym 
wejściem obiektów i śmieci kosmicznych 
w atmosferę ziemską oraz przewidywanie 
czasu i miejsca zderzenia z powierzchnią. 

c) ocenę ryzyka związanego z 
niekontrolowanym ponownym wejściem 
obiektów i śmieci kosmicznych w 
atmosferę ziemską oraz przewidywanie 
stref i okienek czasowych, w których moŜe 
wystąpić opad; 

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

 cb) inne stosowne informacje dotyczące 
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SST. 

 

Poprawka  27 

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 
wykorzystania i wymiany danych i 
informacji SST określonymi w art. 9. 

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. 

 

Poprawka  28 

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. 

 
 

Poprawka  29 

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, zapewniając 
jednocześnie przejrzystość i jasność w 
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odniesieniu do róŜnych źródeł 
finansowania; 

 
 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) określa zarządzanie i politykę 
dotyczącą danych na potrzeby 
europejskiego systemu usług SST, 
odgrywając aktywną rolę w utworzeniu 
konsorcjum i ścisłym monitorowaniu 
działań prowadzonych w ramach 
programu. 

 
 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) gwarantuje ponadto konieczny dialog i 
koordynację, które łączą ze sobą właściwe 
podmioty takie jak EAO i ESA w celu 
zapewnienia spójności między 
wojskowymi i cywilnymi programami i 
inicjatywami kosmicznymi oraz, w 
szczególności, dąŜenia do synergii w 
dziedzinie bezpieczeństwa; 

 
 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cc) zachęca państwa członkowskie do 
uczestnictwa w programie wsparcia SST. 
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Poprawka  33 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja zapewnia komplementarność 
programu wsparcia SST i działań 
badawczych związanych z ochroną 
infrastruktury opartej na wykorzystaniu 
przestrzeni kosmicznej, prowadzonych w 
ramach programu „Horyzont 2020” 
ustanowionego [reference to Horizon 
2020 Regulation to be added once 
adopted]. Dba ona równieŜ o 
komplementarność tego programu z 
innymi działaniami europejskimi i 
międzynarodowymi w tej dziedzinie. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta zawiera tekst normatywny, który jest obecnie wyłącznie wspomniany w motywach. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 
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 załoŜone 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. 
Takie akty wykonawcze są przyjmowane 

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 
załoŜone 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. 
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zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 
której mowa w art. 14 ust. 2. 

 
 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie pragnące 
uczestniczyć w realizacji celów 
określonych w art. 3 przedkładają Komisji 
wniosek wykazujący spełnienie 
następujących kryteriów: 

1. Państwa członkowskie pragnące 
uczestniczyć w realizacji celów 
określonych w art. 3 przedkładają Komisji 
– bezpośrednio lub za pośrednictwem 
krajowego lub wielonarodowego 
konsorcjum bądź podmiotu publicznego – 
wniosek wykazujący spełnienie 
następujących kryteriów: 

 
 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) posiadanie czujników SST oraz 
stosownych zasobów technicznych i 
ludzkich pozwalających na ich 
eksploatację lub posiadanie zdolności w 
zakresie przetwarzania danych; 

a) zdolność do zapewnienia systemowi 
SST: 

 – czujników SST oraz stosownych 
zasobów technicznych i ludzkich 
pozwalających na ich eksploatację lub 

 – zdolności w zakresie analizy i 
przetwarzania danych przygotowane 
specjalnie na potrzeby SST; 

 
 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 7 – ustęp 4 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie spełniające 
kryteria określone w ust. 1 i będące 
stronami umowy, o której mowa w art. 10, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego z 
programu wsparcia SST. Komisja 
publikuje i aktualizuje wykaz państw 
członkowskich na swojej stronie 
internetowej. 

4. Państwa członkowskie spełniające 
kryteria określone w ust. 1 i będące 
stronami umowy, o której mowa w art. 10, 
kwalifikują się do wsparcia finansowego z 
programu wsparcia SST. Komisja 
publikuje i aktualizuje wykaz 
uczestniczących państw członkowskich na 
swojej stronie internetowej, uwzględniając 
ich poszczególne wkłady finansowe. 

Poprawka  38 

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. EUSC 
jest odpowiedzialne za funkcje interfejsu z 
uŜytkownikami końcowymi. EUSC 
opracowuje i wdraŜa środki w zakresie 
odzyskiwania danych SST oraz 
świadczenia usług podmiotom określonym 
w art. 4 ust. 2. 

Uzasadnienie 

Przyjęty z zadowoleniem kodeks postępowania UE powinien „ukierunkowywać” jej programy 

kosmiczne. Zawiera on 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, aby promować 

pokojową eksplorację i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej, i dotyczące przedsięwzięcia 

wszelkich odpowiednich środków, aby zapobiegać konfliktom w przestrzeni kosmicznej. 

 

Poprawka  39 

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

 
 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

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  41 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dane i informacje SST wygenerowane 
w ramach programu wsparcia SST są 
udostępniane, w tym państwom trzecim, 
organizacjom międzynarodowym i innym 
stronom trzecim, na zasadzie 
ograniczonego dostępu zgodnie z 
wytycznymi oraz zasadami bezpieczeństwa 
autora informacji SST i właściciela 
danego obiektu kosmicznego oraz zgodnie 
z „Polityką dotyczącą danych w zakresie 
orientacji sytuacyjnej w przestrzeni 
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kosmicznej – zaleceniami dotyczącymi 
aspektów bezpieczeństwa” zatwierdzonymi 
przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Rady19a; 

 ______________ 

 19a KB 14698/12 z 9.10.2012. 

  

 
 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – litera f 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) informacje wygenerowane w ramach 
programu wsparcia SST są udostępniane 
na zasadzie ograniczonego dostępu, 
zgodnie z instrukcjami i przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa autora 
informacji i właściciela danego obiektu 
kosmicznego. 

skreślona 

 
 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja przyjmuje konieczne decyzje 
wykonawcze w sprawie wykorzystywania 
oraz wymiany danych i informacji SST, 
obejmujące decyzje dotyczące zawarcia 
międzynarodowych umów o współpracy w 
sprawie wymiany oraz wykorzystywania 
danych i informacji SST. Takie akty 
wykonawcze są przyjmowane zgodnie z 
procedurą sprawdzającą, o której mowa w 
art. 14 ust. 2. 
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Poprawka  44 

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: 

Uczestniczące państwa członkowskie oraz 
EUSC zawierają umowę określającą 
przepisy i mechanizmy dotyczące 
współpracy przy realizacji głównych 
działań określonych w art. 3. Umowa 
zawiera zwłaszcza przepisy dotyczące: 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie, które zawrą 
umowę, o której mowa w ust. 1, mogą 
zawrzeć z ESA umowę dotyczącą 
zapewniania aktywów lub wiedzy 
eksperckiej przez ESA lub wykorzystania 
danych ESA do ochrony statków 
kosmicznych lub monitorowania śmieci 
kosmicznych. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 10 – akapit pierwszy b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Umowy te i wszelkie ich zmiany są 
zgłaszane Parlamentowi Europejskiemu. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. 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. 

1. Kwota środków Unii przeznaczonych 
dla programu wsparcia SST na lata 2014–
2020 wynosi 70 mln EUR i pochodzi z 
programów ustanowionych następującymi 
aktami prawnymi, przy pełnej zgodności z 
ich podstawą prawną: 

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

 

 -a) rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr […] 
ustanawiającym program Copernicus i 
uchylającym rozporządzenie (UE) nr 
911/2010, art. 5 lit. c), do kwoty 26,5 mln 
EUR; 

a) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w 
sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4; 

a) rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr [...] w 
sprawie realizacji i eksploatacji 
europejskich systemów radionawigacji 
satelitarnej, art. 1, 3 lit. c) i d) i 4; 

b) decyzją Rady nr [...] ustanawiającą 
program szczegółowy wdraŜający program 
„Horyzont 2020”, 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 wdraŜający program 
„Horyzont 2020”, 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, 

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 
kryzysowego, 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 kryzysowego, art. 3 ust. 2 lit. 
b) i ust. 3 lit. e). 

 
 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Środki są przeznaczone na realizację 
następujących celów określonych w art. 3: 

 a) funkcja czujnika [X]%; 

 b) funkcja przetwarzania [X%]; 

 c) funkcja usługowa [X%]. 

 
 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. JeŜeli konieczne okaŜe się odstępstwo 
od kwoty środków przyznanych na 
konkretny cel o ponad 5 punktów 
procentowych, Komisja jest uprawniona 
do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie 
z art. 14a, aby dostosować ten podział 
środków. 

 
 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 11 – ustęp 1 c (nowy) 

 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1c. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 14a 
określających szczegółowo ustalenia i 
priorytety finansowe, które znajdą 
odzwierciedlenie w programie prac 
zgodnie z art. 6. Komisja przyjmuje akt 
delegowany w ciągu pierwszego roku od 
momentu wejścia w Ŝycie niniejszej 
decyzji. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 13 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Monitorowanie i ocena Monitorowanie, sprawozdawczość i ocena 

 
 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Na początku kaŜdego roku Komisja 
przedstawia sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. Sprawozdanie 
zawiera informacje na temat uczestnictwa 
w programie wsparcia SST oraz działań 
wspieranych przez program, rozwoju sieci 
i świadczenia usług SST, wymiany i 
wykorzystywania danych i informacji 
SST, międzynarodowych umów o 
współpracy zawartych w poprzednim roku 
oraz na temat programu prac na bieŜący 
rok. 

 
 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Do dnia 1 lipca 2018 r. Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z oceny realizacji 
programu wsparcia SST. Sprawozdanie to 
zawiera zalecenia dotyczące ponowienia, 
zmiany lub zawieszenia działań 
wspieranych w ramach programu wsparcia 
SST biorąc pod uwagę: 

2. Co roku Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie z oceny realizacji programu 
wsparcia SST. Sprawozdanie to zawiera 
zalecenia dotyczące ponowienia, zmiany 
lub zawieszenia działań wspieranych w 
ramach programu wsparcia SST biorąc pod 
uwagę: 
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Poprawka  54 

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) skuteczność wykorzystywania zasobów. b) skuteczność wykorzystywania zasobów, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
zapewnienia środków dla EUSC. 

 
 

Poprawka  55 

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 i w art. 11, powierza się Komisji na 
czas nieokreślony od dnia 1 stycznia 
2014 r. 

 3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 6 ust. 2 i w art. 11, moŜe 
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 waŜność jakichkolwiek juŜ 
obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
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Europejskiemu i Radzie. 

 5. Akty delegowane przyjęte zgodnie z art. 
6 ust. 2 i art. 11 wchodzą w Ŝycie tylko 
wtedy, kiedy Parlament Europejski albo 
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 
lub kiedy przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, Ŝe nie 
wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa 
się o dwa miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 
 
 


