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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerptekst 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad  

tot instelling van een ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring 

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2013)0107), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 189, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C7-0061/2013), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 

de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie (A7-0030/2014), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging, indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Ruimteschroot is inmiddels de 

ernstigste bedreiging voor de haalbaarheid 

op lange termijn van 

ruimtevaartactiviteiten. Daarom moet er 

een ondersteuningsprogramma voor 

ruimtebewaking en -monitoring (hierna 

"SST") worden opgezet met het doel om de 

oprichting en exploitatie te ondersteunen 

(5) Ruimteschroot is inmiddels een 

ernstige bedreiging voor de haalbaarheid 

op lange termijn van 

ruimtevaartactiviteiten, de 

beschikbaarheid van goede omloopbanen 

en radiofrequentiespectrum, en de 

mogelijkheden voor de lancering van 

ruimtevaartuigen.  Daarom moet er een 
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van diensten, bestaande uit de monitoring 

en bewaking van voorwerpen in de ruimte 

om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 

gevolge van botsingen of schade aan 

terrestrische infrastructuur of de 

menselijke bevolking als gevolg van de 

ongecontroleerde terugkeer in de 

dampkring van de aarde van complete 

ruimtevaartuigen of -schroot te 

voorkomen. 

ondersteuningsprogramma voor 

ruimtebewaking en -monitoring (hierna 

"SST") worden opgezet met het doel om de 

oprichting en exploitatie te ondersteunen 

van diensten, bestaande uit de monitoring 

en bewaking van voorwerpen in de ruimte 

om zo schade aan ruimtevaartuigen ten 

gevolge van botsingen te voorkomen. De 

toename van de hoeveelheid 

ruimteschroot heeft tevens een impact op 

de ongecontroleerde en risicovolle 

terugkeer van voorwerpen in de ruimte. 

Het is bijgevolg noodzakelijk een SST-

dienst op te richten om de baan en het 

terugkeertraject van deze voorwerpen te 

voorspellen, zodat de regeringen en 

diensten voor civiele bescherming 

hierover adequaat kunnen worden 

ingelicht. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 

het belang van alle openbare en particuliere 

exploitanten van infrastructuren in de 

ruimte, met inbegrip van de Unie in 

verband met haar verantwoordelijkheden 

voor de EU-ruimtevaartprogramma's – 

Egnos (European Geostationary Navigation 

Overlay Service) en Galileo, die worden 

uitgevoerd op grond van 

Verordening (EG) nr. 683/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

9 juli 2008 betreffende de voortzetting van 

de uitvoering van de Europese 

programma's voor navigatie per satelliet 

(Egnos en Galileo)12 en Copernicus/GMES 

zoals ingesteld bij 

Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2010 inzake het Europees 

programma voor monitoring van de aarde 

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 

het belang van alle openbare en particuliere 

exploitanten van infrastructuren in de 

ruimte, met inbegrip van de Unie in 

verband met haar verantwoordelijkheden 

voor de EU-ruimtevaartprogramma's – 

Egnos (European Geostationary Navigation 

Overlay Service) en Galileo, die worden 

uitgevoerd op grond van 

Verordening (EG) nr. 683/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

9 juli 2008 betreffende de voortzetting van 

de uitvoering van de Europese 

programma's voor navigatie per satelliet 

(Egnos en Galileo)12 en Copernicus/GMES 

zoals ingesteld bij 

Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

22 september 2010 inzake het Europees 

programma voor monitoring van de aarde 
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(GMES) en zijn initiële operationele 

diensten (2011-2013)13. 

Terugkeerwaarschuwingen zijn ook in het 

belang van de nationale overheden die 

belast zijn met de burgerbescherming. 

(GMES) en zijn initiële operationele 

diensten (2011-2013)13. Waarschuwingen 

in verband met een ongecontroleerde 

terugkeer en de geschatte zones en 

tijdspannes voor het neerkomen zijn ook 

in het belang van de nationale overheden 

die belast zijn met de burgerbescherming. 

Bovendien kunnen deze diensten 

particuliere verzekeraars helpen bij het 

ramen van de mogelijke 

aansprakelijkheid in verband met 

botsingen tijdens de levensduur van een 

satelliet. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De SST-diensten moeten een 

aanvulling vormen op de 

onderzoeksactiviteiten in verband met de 

bescherming van in de ruimte 

gestationeerde infrastructuur die 

plaatsvinden in het kader van het uit 

hoofde van [verwijzing naar Verordening 

tot vaststelling van Horizon 2020 invoegen 

wanneer deze eenmaal is vastgesteld] 

ingestelde Horizon 2020-programma, 

evenals op de activiteiten van het Europees 

Ruimteagentschap op dit gebied. 

(7) De SST-diensten moeten een 

aanvulling vormen op de 

onderzoeksactiviteiten in verband met de 

bescherming van in de ruimte 

gestationeerde infrastructuur die 

plaatsvinden in het kader van het uit 

hoofde van [verwijzing naar Verordening 

tot vaststelling van Horizon 2020 invoegen 

wanneer deze eenmaal is vastgesteld] 

ingestelde Horizon 2020-programma, zoals 

de ontwikkeling van optische 

lasertechnologieën voor monitoring, 
evenals op de activiteiten van het Europees 

Ruimteagentschap of op ander 

internationaal, bestaand en toekomstig 

onderzoek op dit gebied. Daarnaast 

moeten de SST-diensten een aanvulling 

vormen op de vlaggenschipprogramma's 

van de Unie op ruimtegebied (Copernicus 

en Galileo), de digitale agenda van de EU 

en andere telecommunicatie-

infrastructuren die bijdragen tot de 

verwezenlijking van de 

informatiemaatschappij. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Het SST-

ondersteuningsprogramma moet 

bijdragen tot vreedzame verkenning en 

gebruik van de ruimte. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet ook een aanvulling vormen op de 

bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 

VN-richtlijnen omtrent het beperken van 

ruimteschroot en andere initiatieven, zoals 

het voorstel van de Unie voor een 

internationale gedragscode voor 

ruimteactiviteiten. 

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet ook een aanvulling vormen op de 

bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 

VN-richtlijnen omtrent het beperken van 

ruimteschroot en andere internationale 

initiatieven om te zorgen voor duurzame 

ruimtevaart en deugdelijke 

ruimtebeheerstructuren, en moet in 

overeenstemming zijn met het voorstel van 

de Unie voor een internationale 

gedragscode voor ruimteactiviteiten. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het SST-

ondersteuningsprogramma bestaat in de 

totstandbrenging van netwerken van SST-

sensoren en het gebruik daarvan met het 

oog op de verstrekking van SST-diensten. 

Van zodra dit is gerealiseerd,  kan en 
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moet ernaar worden gestreefd het SST-

steunprogramma in te zetten voor het 

verlenen van steun voor de ontwikkeling 

van nieuwe sensoren dan wel voor de 

modernisering van bestaande sensoren. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) In nauwe samenwerking met het 

Europees Ruimteagentschap en andere 

belanghebbenden moet de Commissie 

sturing blijven geven aan de 

ruimtedialogen met haar strategische 

partners.  In het kader van de Europese 

SST-diensten moet de nauwe 

samenwerking met de VS worden 

gehandhaafd en versterkt. 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 quater) Naast de behoefte aan een 

volledige SSA-capaciteit op de lange 

termijn moet de Unie ook prioriteit geven 

aan, steun verlenen voor en voordeel 

halen uit maatregelen voor de actieve 

verwijdering of passivering van 

ruimteschroot, zoals het initiatief van het 

ESA, omdat dit de meest doeltreffende 

manier is om het risico op botsingen en de 

gevaren van ongecontroleerde terugkeer 

in de aardatmosfeer te beperken. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Civiel-militaire SSA-

gebruikersvereisten zijn afgebakend in het 

werkdocument van de diensten van de 

Commissie getiteld "gebruikersvereisten 

van hoog niveau op civiel-militair gebied 

voor het Europese systeem voor 

omgevingsbewustzijn in de ruimte"14 dat 

door de lidstaten verenigd in het Politiek 

en Veiligheidscomité van de Raad werd 

goedgekeurd op 18 november 201115. De 

verstrekking van SST-diensten moet 

uitsluitend civiele doeleinden dienen. 

Zuiver militaire vereisten mogen geen 

voorwerp van dit besluit zijn. 

(9) Civiel-militaire SSA-

gebruikersvereisten zijn afgebakend in het 

werkdocument van de diensten van de 

Commissie getiteld "gebruikersvereisten 

van hoog niveau op civiel-militair gebied 

voor het Europese systeem voor 

omgevingsbewustzijn in de ruimte"14 dat 

door de lidstaten verenigd in het Politiek 

en Veiligheidscomité van de Raad werd 

goedgekeurd op 18 november 201115. De 

verstrekking van SST-diensten moet zowel 

civiele als militaire doeleinden dienen, 

maar dit mag het Europees 

Defensieagentschap (EDA) er niet van 

weerhouden een bijdrage te leveren aan 

het programma. Er moet een grondige 

analyse worden verricht van de manier 

waarop de militaire capaciteiten van de 

lidstaten kunnen worden verbeterd 

dankzij SST-diensten en hoe 

SST-diensten ertoe kunnen bijdragen dat 

de tenuitvoerlegging van het Verdrag 

inzake de kosmische ruimte wordt 

verzekerd.   

__________________ __________________ 

14 SEC(2011) 1247 final van 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final van 12.10.2011. 

15 Raadsdocument 15715/11 van 

24.10.2011. 

15 Raadsdocument 15715/11 van 

24.10.2011. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 

gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 

de Unie en de lidstaten en gebruikmaken 

(10) De exploitatie van SST-diensten moet 

gebaseerd zijn op een partnerschap tussen 

de Unie en de lidstaten, met een relevante 
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van bestaande en toekomstige nationale 

deskundigheid en middelen, zoals 

wiskundige analyses en kennis op het 

gebied van modellering, terrestrische 

radars of telescopen die door de 

deelnemende lidstaten ter beschikking 

worden gesteld. De respectieve lidstaten 

behouden de eigendom en controle van hun 

middelen en blijven verantwoordelijk voor 

de exploitatie, het onderhoud en de 

vernieuwing. 

bijdrage van het ESA en de 

agentschappen van de Unie en de 

lidstaten, en gebruikmaken van bestaande 

en toekomstige nationale en Europese 

deskundigheid en middelen, zoals 

wiskundige analyses en kennis op het 

gebied van modellering, terrestrische 

radars of telescopen die door de 

deelnemende lidstaten en het ESA ter 

beschikking worden gesteld. De 

respectieve lidstaten en het ESA behouden 

de eigendom en controle van hun middelen 

en blijven verantwoordelijk voor de 

exploitatie, het onderhoud en de 

vernieuwing. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het satellietcentrum van de Europese 

Unie (EUSC), een bij het 

Gemeenschappelijk Optreden van de Raad 

van 20 juli 2001 betreffende de oprichting 

van een satellietcentrum van de Europese 

Unie (2001/555/GBVB)16 ingesteld 

agentschap van de Unie dat geospatiale 

beeldinformatiediensten en -producten aan 

civiele en militaire gebruikers levert op 

diverse classificatieniveaus, zou de 

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor 

de exploitatie en verstrekking van SST-

diensten. De deskundigheid van dit 

centrum op het gebied van de verwerking 

van vertrouwelijke informatie in een 

beveiligde omgeving, alsmede zijn nauwe 

institutionele banden met de lidstaten, zijn 

voordelen die de verstrekking van SST-

diensten ten goede zullen komen. Een 

noodzakelijke voorwaarde voor deelname 

van het EUSC aan het SST-

ondersteuningsprogramma is een wijziging 

van het Gemeenschappelijk Optreden van 

(11) Het satellietcentrum van de Europese 

Unie (EUSC), een bij het 

Gemeenschappelijk Optreden van de Raad 

van 20 juli 2001 betreffende de oprichting 

van een satellietcentrum van de Europese 

Unie (2001/555/GBVB)16 ingesteld 

agentschap van de Unie dat geospatiale 

beeldinformatiediensten en -producten aan 

civiele en militaire gebruikers levert op 

diverse classificatieniveaus, zou de 

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor 

de exploitatie en verstrekking van SST-

diensten. De deskundigheid van dit 

centrum op het gebied van de verwerking 

van geheime informatie in een beveiligde 

omgeving, alsmede zijn nauwe 

institutionele banden met de lidstaten, zijn 

voordelen die de verstrekking van SST-

diensten ten goede zullen komen. Een 

noodzakelijke voorwaarde voor deelname 

van het EUSC aan het SST-

ondersteuningsprogramma is een wijziging 

van het Gemeenschappelijk Optreden van 
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de Raad, dat op dit moment niet voorziet in 

een optreden van het EUSC op het gebied 

van SST. 

de Raad, dat op dit moment niet voorziet in 

een optreden van het EUSC op het gebied 

van SST. 

__________________ __________________ 

16 PB L 200 van 25.7.2001, blz.5. 16 PB L 200 van 25.7.2001, blz.5. 

 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 

specificaties en ligging van bepaalde 

voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 

voor de veiligheid van de Europese Unie of 

haar lidstaten. Daarom moet bij de 

oprichting en exploitatie van het netwerk 

van SST-sensoren, de capaciteit voor het 

verwerken en analyseren van de SST-

gegevens en de verstrekking van de SST-

diensten afdoende rekening worden 

gehouden met de veiligheidsaspecten. Het 

is derhalve nodig om in dit besluit 

algemene voorwaarden vast te leggen voor 

het gebruik en de veilige uitwisseling van 

SST-gegevens en -informatie tussen de 

lidstaten, het EUSC en de ontvangers van 

SST-diensten. Verder dienen de Europese 

Commissie en de Europese Dienst voor 

extern optreden de benodigde 

coördinatiemechanismen te definiëren voor 

de omgang met de veiligheidsaspecten van 

het SST-ondersteuningsprogramma. 

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 

specificaties en ligging van bepaalde 

voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 

voor de veiligheid van de Europese Unie, 

haar lidstaten of derde landen. Daarom 

moet bij de oprichting en exploitatie van 

het netwerk van SST-sensoren, de 

capaciteit voor het verwerken en 

analyseren van de SST-gegevens en de 

verstrekking van de SST-diensten afdoende 

rekening worden gehouden met de 

veiligheidsaspecten. Het is derhalve nodig 

om in dit besluit algemene voorwaarden 

vast te leggen voor het gebruik en de 

veilige uitwisseling van SST-gegevens en -

informatie tussen de lidstaten, het EUSC en 

de ontvangers van SST-diensten. In dit 

verband moet gebruik gemaakt worden 

van bestaande infrastructuur en 

deskundigheid, om dubbel werk te 

voorkomen en besparingen en synergieën 

te bewerkstelligen. Verder dienen de 

Europese Commissie en de Europese 

Dienst voor extern optreden de benodigde 

coördinatiemechanismen te definiëren voor 

de omgang met de veiligheidsaspecten van 

het SST-ondersteuningsprogramma. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Omdat SST-gegevens gevoelig 

kunnen zijn, moet het SST-

ondersteuningsprogramma op efficiëntie 

en onderling vertrouwen gebaseerde 

samenwerking bevorderen bij onder meer 

de manier waarop SST-gegevens worden 

verwerkt en geanalyseerd. Het gebruik 

van open source software, waarmee 

gemachtigde SST-gegevensverstrekkers 

veilig toegang kunnen krijgen tot de 

broncode voor het aanbrengen van 

operationele wijzigingen en 

verbeteringen, moet aan het bereiken van 

die doelstelling bijdragen. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet door de Unie worden gefinancierd in 

overeenstemming met Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

houdende het Financieel Reglement van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Europese Unie18. Uniefinanciering voor 

het SST-ondersteuningsprogramma moet 

worden gehaald uit relevante programma's 

die in het meerjarige financiële kader voor 

2014-2020 zijn opgenomen. 

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet door de Unie worden gefinancierd in 

overeenstemming met Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

houdende het Financieel Reglement van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Europese Unie18. Het bedrag van de 

Uniefinanciering voor het SST-

ondersteuningsprogramma moet worden 

vastgesteld op 70 miljoen euro in lopende 

prijzen en moet worden gehaald uit de 

Copernicus-programma, dat is ingesteld bij 

Verordening (EU) nr. ... / 2014 van het 

Europees Parlement en de Raad18 bis, de 

programma's Galileo en Egnos, die zijn 

ingesteld bij Verordening (EU) nr. ... / 
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2013 van het Europees Parlement en de 

Council18 ter, het programma Horizon 2020, 

dat wordt uitgevoerd bij Besluit nr. [...] van 

de Raad18 quater en het instrument voor 

financiële steun voor politiële 

samenwerking, voorkoming en bestrijding 

van criminaliteit, en crisisbeheer, dat als 

onderdeel van het Fonds voor interne 

veiligheid is ingesteld bij Verordening 

(EU) nr. ... / 2014 van het Europees 

Parlement en de Raad18 quinquies, terwijl er 

tegelijkertijd voor moet worden gezorgd 

dat de doelstellingen van die programma's 

niet in het gedrang komen. 

__________________ __________________ 

18 PB L 298 van 26.10.2012, blz.1. 18 PB L 298 van 26.10.2012, blz.1. 

 18 bis Verordening (EU) nr…/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van … 

2013 tot vaststelling van het Copernicus-

programma en tot intrekking van 

Verordening (EU) nr. 911/2010 (PB L...). 

 18 ter Verordening (EU) nr…/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van... 

2013 betreffende de uitvoering en 

exploitatie van de Europese 

satellietnavigatiesystemen en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

876/2002 en Verordening (EG) nr. 

683/2008 van het Europees Parlement en 

de Raad (PB L...). 

 18 quater Besluit van de Raad nr. […] 

 18 quinquies Verordening (EU) nr…/2013 

van het Europees Parlement en de Raad 

van... 2014 tot vaststelling, als onderdeel 

van het Fonds voor interne veiligheid, van 

het instrument voor financiële steun voor 

politiële samenwerking, voorkoming en 

bestrijding van criminaliteit, en 

crisisbeheer (PB L...). 
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Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 bis (nieuw)  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Voor de duidelijkheid en de 

verantwoording moet dit maximumbedrag 

worden verdeeld over verschillende 

categorieën overeenkomstig de 

doelstellingen die in deze verordening zijn 

vastgesteld. De Commissie moet middelen 

tussen doelstellingen kunnen 

herschikken, en dit via een gedelegeerde 

handeling wanneer de afwijking meer dan 

vijf procentpunt bedraagt. Tevens moet de 

Commissie gedelegeerde handelingen 

kunnen vaststellen om de in het 

werkprogramma terug te vinden 

financieringsovereenkomsten en -

prioriteiten te verduidelijken. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om te zorgen voor uniforme 

voorwaarden voor de uitvoering van dit 

besluit ten aanzien van de goedkeuring 

van een meerjarig werkprogramma en de 

naleving door de lidstaten van de 

voorwaarden voor hun deelname aan het 

SST-ondersteuningsprogramma, moeten 

uitvoerende bevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend. Deze 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften 

en beginselen die van toepassing zijn op de 

wijze waarop de lidstaten de uitoefening 

(17) Om te zorgen voor uniforme 

voorwaarden voor de uitvoering van dit 

besluit ten aanzien van de naleving door de 

lidstaten van de voorwaarden voor hun 

deelname aan het SST-

ondersteuningsprogramma, moeten 

uitvoerende bevoegdheden aan de 

Commissie worden verleend. Deze 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften 

en beginselen die van toepassing zijn op de 

wijze waarop de lidstaten de uitoefening 

van de uitvoeringsbevoegdheden19 door de 
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van de uitvoeringsbevoegdheden19 door de 

Commissie controleren. 

Commissie controleren. 

__________________ __________________ 

19 PB L 55 van 28.2.2011, blz.13. 19 PB L 55 van 28.2.2011, blz.13. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Om een correcte planning van het 

programma te waarborgen moet aan de 

Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie 

handelingen vast te stellen met betrekking 

tot de vaststelling van een meerjarig 

werkprogramma. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie bij haar 

voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet bij de voorbereiding en 

opstelling van gedelegeerde handelingen 

ervoor zorgen dat de desbetreffende 

documenten tijdig en op gepaste wijze 

gelijktijdig worden toegezonden aan het 

Europees Parlement en aan de Raad. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Er wordt een ondersteuningsprogramma 

voor ruimtebewaking en -monitoring 

(hierna SST) opgezet voor de periode van 

1 januari 2014 tot 31 december 2020. 

Voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 

december 2020 wordt het 

ondersteuningsprogramma Cassini voor 

ruimtebewaking en -monitoring (hierna 



 

RR\1015669NL.doc 17/62 PE521.718v03-00 

 NL 

"Cassini-programma") opgezet . 

 (Dit amendement geldt voor het gehele 

voorstel voor een besluit; in de hele tekst 

moeten de nodige aanpassingen worden 

aangebracht.) 

Motivering 

In navolging van het Galileo- en het Copernicus-programma, moet een naam in plaats van 

een moeilijk te onthouden afkorting gebruikt worden. De naam verwijst naar de Italiaans-

Franse astronoom Cassini. Deze wijziging moet overal in het besluit worden doorgevoerd 

waar het "SST-ondersteuningsprogramma" vermeld wordt.  

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 1 bis 

 Algemene doelstelling 

 Het SST-ondersteuningsprogramma 

draagt bij tot het waarborgen van de 

beschikbaarheid op lange termijn van 

Europese en nationale ruimte-

infrastructuurfaciliteiten en -diensten die 

noodzakelijk zijn voor de veiligheid en 

beveiliging van de economieën, de 

samenlevingen en de burgers in Europa, 

door de Europese Unie te voorzien van 

een autonoom systeem voor 

ruimtebewaking en -monitoring. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) "voorwerp in de ruimte": ieder in de 

ruimte aanwezig, door de mens gemaakt of 

(1) "voorwerp in de ruimte": ieder in de 

ruimte aanwezig, door de mens gemaakt 



 

PE521.718v03-00 18/62 RR\1015669NL.doc 

NL 

natuurlijk voorwerp. voorwerp; 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) "ruimteschroot" houdt ruimtevaartuigen 

of delen daarvan in die niet langer een 

bepaald doel dienen, met inbegrip van 

delen van raketten of kunstmanen, of 

inactieve kunstmanen; 

(3) "ruimteschroot" houdt alle door de 

mens gemaakte voorwerpen in, met 

inbegrip van ruimtevaartuigen of 

fragmenten en elementen daarvan die zich 

in een baan om de aarde bevinden of 

terugkeren in de atmosfeer, die niet 

functioneel zijn of niet langer een bepaald 

doel dienen, met inbegrip van delen van 

raketten of kunstmanen, of inactieve 

kunstmanen; 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) "SST-gegevens" houdt de fysische 

parameters van voorwerpen in de ruimte in 

die door SST-sensoren zijn geregistreerd; 

(5) "SST-gegevens" houdt de fysische 

parameters van voorwerpen in de ruimte in 

die door SST-sensoren zijn geregistreerd of 

de baanparameters van voorwerpen in de 

ruimte afgeleid van de waarnemingen van 

deze sensoren;  
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Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) "Deelnemende lidstaat": een EU-

lidstaat die deelneemt aan het SST-

ondersteuningsprogramma na een besluit 

van de Commissie en de sluiting van een 

samenwerkingsovereenkomst met het 

Satellietcentrum van de Europese Unie. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis 

 Specifieke doelstellingen 

 Het SST-ondersteuningsprogramma 

draagt bij aan de volgende specifieke 

doelstellingen: 

 (a) het beoordelen en verminderen van de 

risico’s voor de operationele diensten van 

zich in hun baan bevindende Europese 

ruimtevaartuigen met betrekking tot 

botsingen, waardoor exploitanten van 

ruimtevaartuigen de 

beperkingsmaatregelen efficiënter 

kunnen plannen en uitvoeren; 

 (b) het verminderen van de risico's 

gerelateerd aan de lancering van 

Europese ruimtevaartuigen; 

 (c) het bewaken van de ongecontroleerde 

terugkeer in de atmosfeer van 

ruimtevaartuigen of -schroot, het geven 

van nauwkeurigere en efficiëntere 

vroegtijdige waarschuwingen met als doel 

het verminderen van de potentiële risico's 

voor de veiligheid van de burgers van de 

Unie en het verminderen van potentiële 
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schade aan vitale terrestrische 

infrastructuur. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Doelstellingen van het SST-

ondersteuningsprogramma 

Belangrijkste acties van het SST-

ondersteuningsprogramma 

 De doelstellingen van het SST-

ondersteuningsprogramma hebben 

betrekking op de ondersteuning van acties 

gericht op het instellen van een SST-

capaciteit, met name: 

Om de in artikel 1 bis, respectievelijk 

artikel 2 bis vastgestelde, algemene en 

specifieke doelstellingen te kunnen 

bereiken, bestaan de belangrijkste acties 
van het SST-ondersteuningsprogramma 

uit: 

(a) de oprichting en exploitatie van een 

sensorfunctie bestaande uit een netwerk 

van bestaande, op aarde of in de ruimte 

gestationeerde, nationale sensoren voor het 

bewaken en volgen van voorwerpen in de 

ruimte; 

(a) de oprichting en exploitatie van een 

sensorfunctie bestaande uit een beveiligd 

netwerk van op aarde of in de ruimte 

gestationeerde, nationale SST-sensoren en 

relevante, op Europees niveau en onder 

meer via het ESA ontwikkelde SST-

sensoren voor het bewaken en volgen van 

voorwerpen in de ruimte; 

(b) de oprichting en exploitatie van een 

verwerkingsfunctie voor de verwerking en 

analyse van de door de sensoren ontvangen 

SST-gegevens, met inbegrip van de 

capaciteit voor het detecteren en 

identificeren van voorwerpen in de ruimte 

en voor het opbouwen en bijhouden van 

een catalogus daarvan; 

(b) de oprichting en exploitatie van een 

verwerkingsfunctie voor de verwerking en 

analyse van de voor informatiedoeleinden 

door de sensoren ontvangen SST-gegevens, 

met inbegrip van de capaciteit voor het 

detecteren en identificeren van voorwerpen 

in de ruimte en voor het opbouwen en 

bijhouden van een catalogus daarvan; 

(c) de oprichting en exploitatie van een 

dienstenfunctie voor de verstrekking van 

SST-diensten aan de exploitanten van 

ruimtevaartuigen en aan overheden. 

(c) de oprichting en exploitatie van een 

dienstenfunctie voor de verstrekking van 

de in artikel 4, lid 1 vastgestelde SST-

diensten aan de in artikel 4, lid 2 vermelde 

entiteiten. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letters a t/m c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de beoordeling van het risico op een 

botsing tussen ruimtevaartuigen of tussen 

ruimtevaartuigen en ruimteschroot en de 

afgifte van waarschuwingen ter 

voorkoming van botsingen gedurende de 

lancering en de operationele fase in de 

ruimte van ruimtevaartuigen; 

(a) de beoordeling van het risico op een 

botsing tussen ruimtevaartuigen, tussen 

ruimtevaartuigen en ruimteschroot of 

tussen ruimtevaartuigen en 

ruimtevoorwerpen en de afgifte van 

waarschuwingen ter voorkoming van 

botsingen gedurende de lancering en de 

operationele fase in de ruimte van 

ruimtevaartuigen; 

 (b) de detectie en beoordeling van het 

risico op ontploffing, uiteenvallen of 

botsingen in de satellietbaan; 

(b) de detectie en typering van het 

versplinteren, uiteenvallen of botsen in de 

satellietbaan; 

(c) de beoordeling van het risico op en 

waarschuwingen voor de terugkeer van 

voorwerpen uit de ruimte en ruimteschroot 

in de dampkring van de aarde, en de 

voorspelling van de tijd en plaats van de 

inslag. 

(c) de beoordeling van het risico op de 

ongecontroleerde terugkeer van 

voorwerpen uit de ruimte en ruimteschroot 

in de dampkring van de aarde, en de 

voorspelling van de zones en tijdspannes 

voor het neerkomen ervan. 

 (c bis) een gratis toegankelijke en 

herbruikbare openbare informatiedienst 

over orbitale elementen van 

ruimteobjecten die zich in een baan om de 

aarde bevinden; 

 (c ter) alle overige passende SST-

gegevens. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. SST-diensten worden verstrekt aan 

lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 

openbare en particuliere exploitanten van 

ruimtevaartuigen en overheden belast met 

burgerbescherming. De SST-diensten 

worden verstrekt in overeenstemming met 

de bepalingen voor het gebruik en de 

uitwisseling van SST-gegevens en -

informatie als bedoeld in artikel 9. 

2. SST-diensten worden verstrekt aan 

lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 

openbare en particuliere eigenaren en/of 

exploitanten van ruimtevaartuigen en 

overheden belast met burgerbescherming. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het SST-ondersteuningsprogramma 

geeft ondersteuning aan de acties gericht 

op de realisatie van de doelstellingen als 

bedoeld in artikel 3, waarin wordt voorzien 

door het werkprogramma vermeld in 

artikel 6, lid 2, en aan de hand van de 

specifieke voorwaarden vermeld in artikel 

7. 

1. Het SST-ondersteuningsprogramma 

geeft ondersteuning aan de belangrijkste 

acties als bedoeld in artikel 3, en alle 

specifieke acties waarin wordt voorzien 

door het werkprogramma vermeld in 

artikel 6, lid 2, en aan de hand van de 

specifieke voorwaarden vermeld in artikel 

7. 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) beheert de voor het SST-

ondersteuningsprogramma uit te trekken 

financiële middelen en zorgt voor de 

tenuitvoerlegging van het SST-

ondersteuningsprogramma; 

(a) is verantwoordelijk voor het SST-

ondersteuningsprogramma, beheert de 

daarvoor uitgetrokken middelen en zorgt 

voor de tenuitvoerlegging daarvan, en 

verschaft transparantie en duidelijkheid 

omtrent de diverse financieringsbronnen; 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) stelt het beheer en het 

gegevensbeleid van de Europese SST-

dienst vast, speelt een actieve rol in de 

oprichting van het consortium en ziet 

nauwlettend toe op de activiteiten in het 
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kader van het programma. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) waarborgt bovendien de 

noodzakelijke dialoog en coördinatie met 

relevante actoren zoals EDA en ESA om 

de samenhang tussen de militaire en 

civiele ruimteprogramma's en initiatieven 

te garanderen en in het bijzonder 

synergieën na te streven op het gebied van 

veiligheid; 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 – letter c quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c quater) bevordert de deelname van de 

lidstaten in het SST-

ondersteuningsprogramma. 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie waarborgt de 

complementariteit tussen het SST-

ondersteuningsprogramma en de 

onderzoeksactiviteiten in verband met de 

bescherming van in de ruimte 
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gestationeerde infrastructuur die 

plaatsvinden in het kader van het 

Horizon 2020-programma dat is ingesteld 

door [verwijzing naar de Horizon 2020-

verordening invoegen wanneer deze 

eenmaal is vastgesteld]. Tevens bevordert 

zij de complementariteit met de andere 

Europese en internationale activiteiten op 

dit gebied. 

Motivering 

Dit amendement strekt ertoe in de wetgevingstekst datgene op te nemen wat momenteel alleen 

in de overwegingen is vermeld. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie stelt 

uitvoeringsmaatregelen vast, die een 

meerjarig werkprogramma voor het SST-

ondersteuningsprogramma vastleggen, 

waar van toepassing in aanvulling op de 

werkprogramma's waarin door de in artikel 

11, lid 1, genoemde programma's wordt 

voorzien. Het werkprogramma vermeldt de 

beoogde doelstellingen, de verwachte 

resultaten, de te financieren acties, het 

tijdschema voor de uitvoering van die 

acties, de wijze van uitvoering, het 

maximale percentage cofinanciering van de 

Unie en de specifieke voorwaarden voor 

subsidies van de Unie in het kader van het 

SST-ondersteuningsprogramma. Die 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 14, lid 2, bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

2. De Commissie stelt overeenkomstig 

artikel 14 bis gedelegeerde handelingen 
vast, die een meerjarig werkprogramma 

voor het SST-ondersteuningsprogramma 

vastleggen, waar van toepassing rekening 

houdend met de werkprogramma's waarin 

door de in artikel 11, lid 1, genoemde 

programma's wordt voorzien. Het 

werkprogramma vermeldt de beoogde 

doelstellingen, de verwachte resultaten, de 

te financieren acties, het tijdschema voor 

de uitvoering van die acties, de wijze van 

uitvoering, het maximale percentage 

cofinanciering van de Unie en de 

specifieke voorwaarden voor subsidies van 

de Unie in het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een besluit 
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Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Lidstaten die wensen deel te nemen aan 

de uitvoering van de in artikel 3 genoemde 

doelstellingen moeten een aanvraag 

indienen bij de Commissie, waarin wordt 

aangetoond dat aan de onderstaande 

criteria is voldaan: 

1. Lidstaten die wensen deel te nemen aan 

de uitvoering van de in artikel 3 genoemde 

doelstellingen moeten rechtstreeks of via 

een nationaal of multinationaal 

consortium dan wel een openbare 

instantie een aanvraag indienen bij de 

Commissie, waarin wordt aangetoond dat 

aan de onderstaande criteria is voldaan: 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) eigendom van SST-sensoren en 

voldoende technische en personele 

middelen om deze te exploiteren of 

capaciteiten voor gegevensverwerking; 

(a) het vermogen om het SST-systeem te 

voorzien van een van de volgende zaken: 

 - SST-sensoren en voldoende technische en 

personele middelen om deze te exploiteren, 

of 

 - analysecapaciteiten en capaciteiten voor 

gegevensverwerking die speciaal voor SST 

zijn ontworpen; 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 

genoemde criteria en tevens partij zijn bij 

de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 

komen in aanmerking voor een financiële 

bijdrage in het kader van het SST-

4. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 

genoemde criteria en tevens partij zijn bij 

de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 

komen in aanmerking voor een financiële 

bijdrage in het kader van het SST-
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ondersteuningsprogramma. De Commissie 

publiceert op haar website een lijst met de 

desbetreffende lidstaten en houdt deze 

actueel. 

ondersteuningsprogramma. De Commissie 

publiceert op haar website een lijst van de 

deelnemende lidstaten en hun respectieve 

financiële bijdragen en houdt deze 

actueel. 

Amendement  38 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het satellietcentrum van de Europese Unie 

(EUSC) neemt deel aan de 

tenuitvoerlegging van de doelstelling 

vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 

aanmerking voor een financiële bijdrage in 

het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma, mits de 

overeenkomst als bedoeld in artikel 10 

wordt gesloten. 

Het satellietcentrum van de Europese Unie 

(EUSC) neemt deel aan de 

tenuitvoerlegging van de belangrijkste 

acties vermeld in artikel 3 en komt in 

aanmerking voor een financiële bijdrage in 

het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma, mits de 

overeenkomst als bedoeld in artikel 10 

wordt gesloten. Het EUSC fungeert als 

contactorgaan met de eindgebruikers. Het 

ontwikkelt en installeert hulpmiddelen 

voor de recuperatie van SST-gegevens en 

voor de distributie van de diensten bij de 

in artikel 4, lid 2 vastgestelde entiteiten. 

Motivering 

De goed onthaalde gedragscode van de EU moet "richting geven" aan haar 

ruimteprogramma’s. Hierin worden de volgende beginselen geformuleerd: de ruimte moet 

voor vreedzame doeleinden worden gebruikt; de ondertekenende staten hebben de 

verantwoordelijkheid alle passende maatregelen te treffen en in goed vertrouwen samen te 

werken om schadelijke verstoring van de activiteiten in de ruimte te voorkomen, en zij moeten 

bij hun wetenschappelijke, civiele, commerciële en militaire activiteiten vreedzame 

verkenning en vreedzaam gebruik van de ruimte bevorderen, alsmede alle passende 

maatregelen treffen om te voorkomen dat de ruimte het toneel van conflicten wordt. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Voor het gebruik en de uitwisseling van Voor het gebruik en de uitwisseling van 
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SST-gegevens en -informatie met het oog 

op de tenuitvoerlegging van de 

doelstellingen vermeld in artikel 3 gelden 

de volgende regels: 

SST-gegevens en -informatie met het oog 

op de tenuitvoerlegging van de 

belangrijkste acties vermeld in artikel 3 

gelden de volgende regels: 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) Ongeoorloofde openbaarmaking van 

gegevens en informatie wordt voorkomen, 

terwijl een efficiënte exploitatie en een 

optimale benutting van de gegenereerde 

informatie mogelijk worden gemaakt; 

(a) Efficiënte exploitatie wordt 

gewaarborgd en het gebruik van de 

gegenereerde SST-informatie wordt 

geoptimaliseerd, terwijl ongeoorloofde 

openbaarmaking van SST-gegevens en -

informatie wordt voorkomen; 

Motivering 

Deze formulering herinnert er eenvoudigweg aan dat de prioriteit ligt bij het leveren van 

informatie om de risico’s van botsingen te verminderen - hetgeen de doelstelling is - evenals 

bij het voorkomen van ongewenste openbaarmaking van informatie, als een van de 

noodzakelijke middelen om deze doelstelling te bereiken. 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) SST-gegevens en -informatie die in 

het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma zijn verzameld 

worden op basis van het "need-to-

knowbeginsel" ter beschikking gesteld, 

ook aan derde landen, internationale 

organisaties en andere derden, in 

overeenstemming met de instructies en 

veiligheidsregels van de producent van de 

informatie en de eigenaar van het 

desbetreffende voorwerp in de ruimte, en 
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conform de "aanbevelingen inzake de 

veiligheidsaspecten van het 

gegevensbeleid voor omgevingsbewustzijn 

in de ruimte", die zijn bekrachtigd door 

het Veiligheidscomité van de Raad19 bis. 

 ______________ 

 19 bis CS 14698/12 van 9.10.2012. 

  

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) De in het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma gegenereerde 

informatie wordt ter beschikking gesteld 

op "need-to-knowbasis", in 

overeenstemming met de instructies en 

veiligheidsregels van de producent van de 

informatie en de eigenaar van het 

desbetreffende voorwerp in de ruimte. 

Schrappen 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie stelt de noodzakelijke 

uitvoeringsbesluiten vast betreffende het 

gebruik en de uitwisseling van SST-

gegevens en -informatie, met inbegrip van 

het sluiten van internationale 

samenwerkingsovereenkomsten met 

betrekking tot de uitwisseling en het 

gebruik van SST-gegevens en -informatie. 

Die uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde 
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onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 10 – alinea 1 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten die voldoen aan de criteria 

als bedoeld in artikel 7, lid 1, en het EUSC 

sluiten een overeenkomst tot vaststelling 

van de regels en mechanismen voor hun 

samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 

de in artikel 3 genoemde doelstellingen. 

Die overeenkomst bevat in het bijzonder 

bepalingen inzake het volgende: 

De deelnemende lidstaten en het EUSC 

sluiten een overeenkomst tot vaststelling 

van de regels en mechanismen voor hun 

samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 

de in artikel 3 genoemde belangrijkste 

acties. Die overeenkomst bevat in het 

bijzonder bepalingen inzake het volgende: 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 10 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten die de in lid 1 vastgestelde 

overeenkomst sluiten, mogen een 

overeenkomst aangaan met het ESA wat 

betreft het door het ESA beschikbaar 

stellen van middelen en deskundigheid of 

het gebruik van gegevens van het ESA 

voor de bescherming van 

ruimtevaartuigen of het monitoren van 

ruimteschroot. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 10 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het Europees Parlement wordt van 

dergelijke overeenkomsten en van de 

hierin aangebrachte wijzigingen in kennis 
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gesteld. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uniefinanciering voor het SST-

ondersteuningsprogramma wordt gehaald 

uit andere programma's die in het 

meerjarige financiële kader voor 2014-

2020 zijn opgenomen, volledig in 

overeenstemming met de wettelijke 

grondslag ervan. 

1. Het bedrag van de Uniefinanciering dat 

voor de periode 2014-2020 wordt 

toegewezen aan het SST-

ondersteuningsprogramma wordt 

vastgesteld op 70 miljoen euro en wordt 
gehaald uit de bij de volgende 

rechtshandelingen vastgestelde 
programma's, volledig in overeenstemming 

met de wettelijke grondslag ervan: 

De desbetreffende programma's waaruit 

financiering zou kunnen worden gehaald, 

betreffen onder meer de bij de volgende 

wetten ingestelde programma's: 

 

 (-a) Verordening (EU) nr. [...] van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van het Copernicus-

programma en tot intrekking van 

Verordening (EU) nr. 911/2010, artikel 5, 

onder c), voor een bedrag van maximaal 

26,5 miljoen euro; 

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de 

invoering en exploitatie van de Europese 

satellietnavigatiesystemen, artikelen 1, 3, 

onder c) en d), en 4; 

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de 

invoering en exploitatie van de Europese 

satellietnavigatiesystemen, artikelen 1, 3, 

onder c) en d), en 4; 

(b) Besluit van de Raad nr. […] tot 

vaststelling van het specifieke programma 

tot uitvoering van Horizon 2020, artikel 2, 

lid 2, onder b) en c), bijlage deel II, punt 

1.6.2, onder d), en bijlage deel III, punt 

6.3.4 

(b) Besluit van de Raad nr. […] tot 

vaststelling van het specifieke programma 

tot uitvoering van Horizon 2020, artikel 2, 

lid 2, onder b) en c), bijlage deel II, punt 

1.6.2, onder d), en bijlage deel III, punt 

6.3.4; 

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling, als onderdeel van het Fonds 

voor interne veiligheid, van het instrument 

voor financiële steun voor politiële 

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling, als onderdeel van het Fonds 

voor interne veiligheid, van het instrument 

voor financiële steun voor politiële 
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samenwerking, voorkoming en bestrijding 

van criminaliteit, en crisisbeheer, artikel 3, 

lid 2, onder b), en lid 3, onder e). 

samenwerking, voorkoming en bestrijding 

van criminaliteit, en crisisbeheer, artikel 3, 

lid 2, onder b), en lid 3, onder e). 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De kredieten worden als volgt 

verdeeld over de doelstellingen die zijn 

vastgesteld in artikel 3: 

 (a) sensorfunctie: [X]%; 

 (b) verwerkingsfunctie: [X]%; 

 (c) dienstenfunctie: [X]%; 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 1 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Indien het nodig blijkt meer dan vijf 

procentpunt af te wijken van het aan een 

specifieke doelstelling toegewezen bedrag, 

is de Commissie bevoegd overeenkomstig 

artikel 14 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om deze verdeling te 

wijzigen. 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – lid 1 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

om de overeenkomstig artikel 6 in de 

werkprogramma's terug te vinden 

financieringsovereenkomsten en -

prioriteiten nader te verduidelijken. De 

Commissie stelt binnen een jaar na de 

inwerkingtreding van dit besluit een 

gedelegeerde handeling vast. 

 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Monitoring en evaluatie Monitoring, rapportage en evaluatie 

 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Aan het begin van elk jaar legt de 

Commissie aan het Europees Parlement 

en de Raad een verslag voor. Het rapport 

bevat informatie over de deelname aan 

het SST-ondersteuningsprogramma en de 

door het programma gesteunde acties, de 

ontwikkeling van het SST-netwerk en de 

dienstverlening, de uitwisseling en het 

gebruik van SST-gegevens en -informatie, 

de sluiting van internationale 

samenwerkingsovereenkomsten tijdens 

het voorgaande jaar, en het 

werkprogramma voor het lopende jaar. 
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Amendement  53 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uiterlijk op 1 juli 2018 dient de 

Commissie bij het Europees Parlement en 

de Raad een evaluatierapport in over de 

uitvoering van het SST-

ondersteuningsprogramma. In dat rapport 

staan onder meer aanbevelingen voor de 

verlenging, wijziging of opschorting van 

de door het SST-ondersteuningsprogramma 

bevorderde acties, rekening houdend met 

het volgende: 

2. Jaarlijks dient de Commissie bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

evaluatierapport in over de uitvoering van 

het SST-ondersteuningsprogramma. In dat 

rapport staan onder meer aanbevelingen 

voor de verlenging, wijziging of 

opschorting van de door het SST-

ondersteuningsprogramma bevorderde 

acties, rekening houdend met het volgende: 

 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het doelmatige gebruik van middelen. (b) het doelmatige gebruik van middelen, 

in het bijzonder rekening houdend met de 

beschikbaarstelling van gelden voor het 

EUSC; 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Uitoefening van de delegatiebevoegdheid 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen wordt 

overeenkomstig de in dit artikel 

vastgelegde voorwaarden aan de 

Commissie verleend. 

 2. De bevoegdheid om de in artikel 6, lid 

2, en artikel 11 bedoelde gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt de 

Commissie met ingang van 1 januari 2014 

voor onbepaalde tijd verleend. 

 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 6, lid 2, en artikel 11 

bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 

tijde intrekken. Een besluit tot intrekking 

maakt een einde aan de in dat besluit 

vermelde bevoegdheidsdelegatie. Het 

besluit treedt in werking op de dag na die 

van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of 

op een latere datum die in het besluit 

wordt vermeld. Het heeft geen gevolgen 

voor de geldigheid van reeds van kracht 

zijnde gedelegeerde handelingen. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, stelt zij het 

Europees Parlement en de Raad 

tegelijkertijd hiervan op de hoogte. 

 5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, en 

artikel 11 vastgestelde gedelegeerde 

handeling treedt alleen in werking indien 

noch het Europees Parlement, noch de 

Raad daartegen binnen een termijn van 

twee maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 

de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 

zowel het Europees Parlement als de 

Raad voor het verstrijken van die termijn 

de Commissie hebben medegedeeld dat zij 

daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 

initiatief van het Europees Parlement of 

de Raad wordt deze termijn met twee 

maanden verlengd. 
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TOELICHTING 

 

Met het voorgestelde programma wil men bijdragen aan de opbouw van een onafhankelijke 

Europese capaciteit voor ruimtebewaking en -monitoring (SST), met als doel het toenemende 

risico op botsingen tussen ruimte-infrastructuur en andere ruimtevaartuigen of -schroot te 

voorkomen en te monitoren. De behoefte aan SST wordt erkend op zowel internationaal als 

nationaal niveau, door zowel de overheidssector als de betrokken industrie, die afhankelijk is 

van ruimtevaartinfrastructuren. Dit is met name ook van belang om op lange termijn de 

beschikbaarheid van Europese ruimtemiddelen, zoals de satellieten voor Galileo en 

Copernicus, te waarborgen. Dit is de eerste poging van deze aard op Europees niveau, en de 

Commissie stelt voor om eerst de in de lidstaten beschikbare middelen en deskundigheid te 

poolen, en diensten te verlenen aan gebruikers. 

De rapporteur stelt voor om gebruikmaking van knowhow van ESA mogelijk te maken op 

basis van een overeenkomst tussen ESA en de bijdragende lidstaten. ESA is het enige orgaan 

op Europees niveau met deskundigheid op het gebied van SST, en in mondiaal opzicht, van 

SSA. Aangezien ESA het programma niet kan beheren of controleren, moet het de 

mogelijkheid krijgen hieraan bij te dragen.  

Tot de te verlenen diensten moet ook behoren het opzetten van een voor het publiek 

beschikbare catalogus van orbitale elementen van ruimteobjecten om het bewustzijn onder het 

publiek te vergroten en zakelijke toepassingen mogelijk te maken. Ook moet er sprake zijn 

van openheid ten aanzien van relevante aanvullende diensten die de Commissie in een later 

stadium zou kunnen voorstellen, om de deur open te houden voor toekomstige verbeteringen. 

De rapporteur stelt voor het wetgevingskader van het programma nauwkeuriger te bepalen 

door aan het begin van de kerntekst (artikelen 1 bis en 2 bis) te herinneren aan het algemene 

toepassingsgebied en de specifieke doelstellingen. Zij stelt ook voor het opzetten van 

sensornetwerken, de verwerking van gegevens en de SST-diensten in artikel 3 als 

belangrijkste acties en niet als doelstellingen te definiëren, op basis waarvan de Commissie in 

haar meerjarige werkprogramma specifieke acties zal ontwikkelen (artikel 5). 

De rapporteur pleit ervoor dat het meerjarenprogramma door het Europees Parlement wordt 

behandeld voordat het middels een procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig 

artikel 6 in werking wordt gesteld. 

In de kerntekst (artikel 11) is sprake van een begroting van 70 miljoen euro en dit bedrag zou 

worden gehaald uit het Fonds voor interne veiligheid, Galileo, Copernicus en H2020. 
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3.12.2013 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie 

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van 

een ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring 

(COM2013/0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

Rapporteur voor advies: Michael Gahler 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) In haar mededeling "Naar een 

ruimtevaartstrategie van de Europese 

Unie ten dienste van de burger" heeft de 

Commissie haar concept ontwikkeld, en 

daarbij met name belicht dat ruimte-

infrastructuur de veiligheids- en 

defensiebelangen van de EU kan dienen. 
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Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 

het belang van alle openbare en particuliere 

exploitanten van infrastructuren in de 

ruimte, met inbegrip van de Unie in 

verband met haar verantwoordelijkheden 

voor de EU-ruimtevaartprogramma's – 

Egnos (European Geostationary Navigation 

Overlay Service) en Galileo, die worden 

uitgevoerd op grond van Verordening (EG) 

nr. 683/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 

voortzetting van de uitvoering van de 

Europese programma’s voor navigatie per 

satelliet (Egnos en Galileo)12 en 

Copernicus/GMES zoals ingesteld bij 

Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

september 2010 inzake het Europees 

programma voor monitoring van de aarde 

(GMES) en zijn initiële operationele 

diensten (2011-2013)13. 

Terugkeerwaarschuwingen zijn ook in het 

belang van de nationale overheden die 

belast zijn met de burgerbescherming. 

(6) De verstrekking van SST-diensten is in 

het belang van alle openbare en particuliere 

exploitanten van infrastructuren in de 

ruimte, met inbegrip van de Unie in 

verband met haar verantwoordelijkheden 

voor de EU-ruimtevaartprogramma's – 

Egnos (European Geostationary Navigation 

Overlay Service) en Galileo, die worden 

uitgevoerd op grond van Verordening (EG) 

nr. 683/2008 van het Europees Parlement 

en de Raad van 9 juli 2008 betreffende de 

voortzetting van de uitvoering van de 

Europese programma’s voor navigatie per 

satelliet (Egnos en Galileo)12 en 

Copernicus/GMES zoals ingesteld bij 

Verordening (EU) nr. 911/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 22 

september 2010 inzake het Europees 

programma voor monitoring van de aarde 

(GMES) en zijn initiële operationele 

diensten (2011-2013)13. 

Terugkeerwaarschuwingen zijn ook in het 

belang van de nationale overheden die 

belast zijn met de burgerbescherming. 

Door geleidelijk eigen systemen te 

ontwikkelen, zoals Galileo en Copernicus, 

levert de EU diensten die van belang zijn 

voor de civiele en militaire capaciteit. 

__________________ __________________ 

12 PB L 196 van 27.4.2008, blz.1 12 PB L 196 van 27.4.2008, blz.1 

13 PB L 276 van 20.10.2010, blz.1 13 PB L 276 van 20.10.2010, blz.1 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Het SST-

ondersteuningsprogramma moet 

bijdragen tot vreedzame verkenning en 

gebruik van de ruimte. 

 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet ook een aanvulling vormen op de 

bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 

VN-richtlijnen omtrent het beperken van 

ruimteschroot en andere initiatieven, zoals 

het voorstel van de Unie voor een 

internationale gedragscode voor 

ruimteactiviteiten. 

(8) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet ook een aanvulling vormen op de 

bestaande beperkingsmaatregelen, zoals de 

VN-richtlijnen omtrent het beperken van 

ruimteschroot en andere initiatieven, en 

moet in overeenstemming zijn met het 

voorstel van de Unie voor een 

internationale gedragscode voor 

ruimteactiviteiten. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) In nauwe samenwerking met het 

Europees Ruimteagentschap en andere 

belanghebbenden zal de Commissie 

ruimtedialogen met haar strategische 

partners blijven voeren. In verband met de 

Europese SST-diensten moet de nauwe 

samenwerking met de VS worden 

gehandhaafd en versterkt. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Naast de behoefte aan een 

volledige SSA-capaciteit op de lange 

termijn moet de Europese Unie ook 

prioriteit geven aan, steun verlenen voor 

en profiteren van maatregelen voor de 

actieve verwijdering of passivering van 

ruimteschroot, zoals het initiatief van 

ESA, omdat dit de meest doeltreffende 

manier is om het risico op botsingen en de 

gevaren van ongecontroleerde terugkeer 

in de aardatmosfeer te beperken. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Civiel-militaire SSA-

gebruikersvereisten zijn afgebakend in het 

werkdocument van de diensten van de 

Commissie getiteld "gebruikersvereisten 

van hoog niveau op civiel-militair gebied 

voor het Europese systeem voor 

omgevingsbewustzijn in de ruimte"14 dat 

door de lidstaten verenigd in het Politiek 

en Veiligheidscomité van de Raad werd 

goedgekeurd op 18 november 201115. De 

verstrekking van SST-diensten moet 

uitsluitend civiele doeleinden dienen. 

Zuiver militaire vereisten mogen geen 

voorwerp van dit besluit zijn. 

(9) Civiel-militaire SSA-

gebruikersvereisten zijn afgebakend in het 

werkdocument van de diensten van de 

Commissie getiteld "gebruikersvereisten 

van hoog niveau op civiel-militair gebied 

voor het Europese systeem voor 

omgevingsbewustzijn in de ruimte"14 dat 

door de lidstaten verenigd in het Politiek 

en Veiligheidscomité van de Raad werd 

goedgekeurd op 18 november 201115. 

De verstrekking van SST-diensten moet 

zowel civiele als militaire doeleinden 

dienen. Er moet een grondige analyse 

worden verricht van de manier waarop de 
militaire capaciteiten van de EU-lidstaten 

kunnen profiteren van SST-diensten en 

hoe SST-diensten ertoe kunnen bijdragen 

dat de tenuitvoerlegging van het Verdrag 

inzake de kosmische ruimte wordt 

verzekerd. 
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__________________ __________________ 

14 SEC(2011) 1247 definitief van 

12.10.2011. 

14 SEC(2011) 1247 definitief van 

12.10.2011. 

15 Raadsdocument 15715/11 van 

24.10.2011. 

15 Raadsdocument 15715/11 van 

24.10.2011. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Het satellietcentrum van de Europese 

Unie (EUSC), een bij het 

Gemeenschappelijk Optreden van de Raad 

van 20 juli 2001 betreffende de oprichting 

van een satellietcentrum van de Europese 

Unie (2001/555/GBVB)16 ingesteld 

agentschap van de Unie dat geospatiale 

beeldinformatiediensten en -producten aan 

civiele en militaire gebruikers levert op 

diverse classificatieniveaus, zou de 

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor 

de exploitatie en verstrekking van SST-

diensten.  De deskundigheid van dit 

centrum op het gebied van de verwerking 

van vertrouwelijke informatie in een 

beveiligde omgeving, alsmede zijn nauwe 

institutionele banden met de lidstaten, zijn 

voordelen die de verstrekking van SST-

diensten ten goede zullen komen. Een 

noodzakelijke voorwaarde voor deelname 

van het EUSC aan het SST-

ondersteuningsprogramma is een wijziging 

van het Gemeenschappelijk Optreden van 

de Raad, dat op dit moment niet voorziet in 

een optreden van het EUSC op het gebied 

van SST. 

(11) Het satellietcentrum van de Europese 

Unie (EUSC), een bij het 

Gemeenschappelijk Optreden van de Raad 

van 20 juli 2001 betreffende de oprichting 

van een satellietcentrum van de Europese 

Unie (2001/555/GBVB)16 ingesteld 

agentschap van de Unie dat geospatiale 

beeldinformatiediensten en -producten aan 

civiele en militaire gebruikers levert op 

diverse classificatieniveaus, zou de 

verantwoordelijkheid kunnen dragen voor 

de exploitatie en verstrekking van SST-

diensten.  De deskundigheid van dit 

centrum op het gebied van de verwerking 

van geheime informatie in een beveiligde 

omgeving, alsmede zijn nauwe 

institutionele banden met de lidstaten, zijn 

voordelen die de verstrekking van SST-

diensten ten goede zullen komen. Een 

noodzakelijke voorwaarde voor deelname 

van het EUSC aan het SST-

ondersteuningsprogramma is een wijziging 

van het Gemeenschappelijk Optreden van 

de Raad, dat op dit moment niet voorziet in 

een optreden van het EUSC op het gebied 

van SST. 

__________________ __________________ 

16 PB L 200 van 25.7.2001, blz.5 16 PB L 200 van 25.7.2001, blz.5 

 



 

RR\1015669NL.doc 41/62 PE521.718v03-00 

 NL 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Bij overeenkomstig deze 

verordening aangenomen maatregelen 

moet rekening worden gehouden met de 

bepalingen van titel V van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) 'Deelnemende lidstaat': een EU-

lidstaat die deelneemt aan het SST-

ondersteuningsprogramma na een besluit 

van de Commissie en de sluiting van een 

samenwerkingsovereenkomst met het 

Satellietcentrum van de Europese Unie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – punt 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) 'Nationale sensor': sensoren die 

onder de uitsluitende controle van één of 

meer lidstaten vallen. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De doelstellingen van het SST-

ondersteuningsprogramma hebben 

betrekking op de ondersteuning van acties 

gericht op het instellen van een SST-

capaciteit, met name: 

De doelstellingen van het SST-

ondersteuningsprogramma hebben 

betrekking op de ondersteuning en 

voortzetting van acties gericht op het 

instellen van een SST-capaciteit, met 

name: 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de oprichting en exploitatie van een 

sensorfunctie bestaande uit een netwerk 

van bestaande, op aarde of in de ruimte 

gestationeerde, nationale sensoren voor het 

bewaken en volgen van voorwerpen in de 

ruimte; 

(a) de oprichting, exploitatie en 

versterking van een sensorfunctie 

bestaande uit een netwerk van bestaande, 

op aarde of in de ruimte gestationeerde, 

nationale sensoren voor het bewaken en 

volgen van voorwerpen in de ruimte; 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de oprichting en exploitatie van een 

verwerkingsfunctie voor de verwerking en 

analyse van de door de sensoren ontvangen 

SST-gegevens, met inbegrip van de 

capaciteit voor het detecteren en 

identificeren van voorwerpen in de ruimte 

en voor het opbouwen en bijhouden van 

een catalogus daarvan; 

(b) de oprichting, exploitatie en 

versterking van een verwerkingsfunctie 

voor de verwerking en analyse van de door 

de sensoren ontvangen SST-gegevens, met 

inbegrip van de capaciteit voor het 

detecteren en identificeren van voorwerpen 

in de ruimte en voor het opbouwen en 

bijhouden van een catalogus daarvan; 
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Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de oprichting en exploitatie van een 

dienstenfunctie voor de verstrekking van 

SST-diensten aan de exploitanten van 

ruimtevaartuigen en aan overheden. 

(c) de oprichting, exploitatie en 

versterking van een dienstenfunctie voor 

de verstrekking van SST-diensten aan de 

exploitanten van ruimtevaartuigen en aan 

overheden. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de versterking van het netwerk als 

genoemd onder a) door de integratie van 

nieuwe nationale sensoren of de 

verbetering van bestaande nationale 

sensoren. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 - lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. SST-diensten worden verstrekt aan 

lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 

openbare en particuliere exploitanten van 

ruimtevaartuigen en overheden belast met 

burgerbescherming. De SST-diensten 

worden verstrekt in overeenstemming met 

de bepalingen voor het gebruik en de 

uitwisseling van SST-gegevens en -

informatie als bedoeld in artikel 9. 

2. SST-diensten worden verstrekt aan 

lidstaten, de Raad, de Commissie, EDEO, 

ESA, openbare en particuliere exploitanten 

van ruimtevaartuigen en overheden belast 

met burgerbescherming en veiligheid. Zij 

kunnen ook worden verstrekt aan staten 

die geen lid zijn van de Unie, mits het 

Parlement instemt met een desbetreffende 

overeenkomst. De SST-diensten zijn ook 

beschikbaar voor exploitanten van 

militaire satellieten. De SST-diensten 

worden verstrekt in overeenstemming met 
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de bepalingen voor het gebruik en de 

uitwisseling van SST-gegevens en -

informatie als bedoeld in artikel 9. 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 - lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De deelnemende lidstaten, het EUSC en 

de Commissie zijn niet aansprakelijk voor 

enige schade voortvloeiend uit de 

afwezigheid van of onderbrekingen in de 

verstrekking van SST-diensten, 

vertragingen in de verstrekking daarvan of 

enige onnauwkeurigheid in de via de SST-

diensten aangeleverde informatie. 

3. De deelnemende lidstaten, het EUSC en 

de Commissie, alsook de organisaties 

waaraan zij opdracht tot het verrichten 

van SST-diensten hebben gegeven, zijn 

niet aansprakelijk voor enige schade 

voortvloeiend uit de afwezigheid van of 

onderbrekingen in de verstrekking van 

SST-diensten, vertragingen in de 

verstrekking daarvan of enige 

onnauwkeurigheid in de via de SST-

diensten aangeleverde informatie. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - lid 1 - letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) waarborgt bovendien de 

noodzakelijke dialoog en coördinatie met 

relevante actoren zoals EDA en ESA om 

de samenhang tussen de militaire en 

civiele ruimteprogramma's en initiatieven 

te garanderen en in het bijzonder 

synergieën na te streven op het gebied van 

veiligheid; 
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Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - lid 1 - letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) bevordert de deelname van de 

lidstaten in het SST-

ondersteuningsprogramma. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 - lid 1 - letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) eigendom van SST-sensoren en 

voldoende technische en personele 

middelen om deze te exploiteren of 

capaciteiten voor gegevensverwerking; 

(a) eigendom van SST-sensoren of 

capaciteit voor de verwerking van SST-

gegevens en voldoende technische en 

personele middelen om deze te exploiteren; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 - lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 

genoemde criteria en tevens partij zijn bij 

de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 

komen in aanmerking voor een financiële 

bijdrage in het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma. De Commissie 

publiceert op haar website een lijst met de 

desbetreffende lidstaten en houdt deze 

actueel. 

4. De lidstaten die voldoen aan de in lid 1 

genoemde criteria en tevens partij zijn bij 

de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, 

komen in aanmerking voor een financiële 

bijdrage in het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma. De Commissie 

publiceert op haar website een lijst met de 

deelnemende lidstaten en houdt deze 

actueel. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het gebruik en de uitwisseling van 

SST-gegevens en -informatie met het oog 

op de tenuitvoerlegging van de 

doelstellingen vermeld in artikel 3 gelden 

de volgende regels: 

1. Voor het gebruik en de uitwisseling van 

SST-gegevens en -informatie met het oog 

op de tenuitvoerlegging van de 

doelstellingen vermeld in artikel 3 gelden 

de volgende regels: 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) Ongeoorloofde openbaarmaking van 

gegevens en informatie wordt voorkomen, 

terwijl een efficiënte exploitatie en een 

optimale benutting van de gegenereerde 

informatie mogelijk worden gemaakt; 

(a) Ongeoorloofde openbaarmaking van 

SST-gegevens en informatie wordt 

voorkomen, terwijl een efficiënte 

exploitatie en een optimale benutting van 

de gegenereerde SST-informatie mogelijk 

worden gemaakt; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) De veiligheid van de SST-gegevens 

wordt gewaarborgd; 

(b) De veiligheid van de SST-gegevens 

wordt gewaarborgd; 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) SST-gegevens en -informatie die in 
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het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma zijn verzameld 

worden op basis van het "need-to-

knowbeginsel" ter beschikking gesteld, 

ook aan derde landen, internationale 

organisaties en andere derden, in 

overeenstemming met de instructies en 

veiligheidsregels van de producent van de 

informatie en de eigenaar van het 

desbetreffende voorwerp in de ruimte, en 

in overeenstemming met de 

aanbevelingen inzake de 

veiligheidsaspecten van het 

'gegevensbeleid voor 

omgevingsbewustzijn in de ruimte', 

bekrachtigd door het Veiligheidscomité 

van de Raad19a. 

 ______________ 

 19a CS 14698/12, 9.10.2012 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) De in het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma gegenereerde 

informatie wordt ter beschikking gesteld 

op "need-to-knowbasis", in 

overeenstemming met de instructies en 

veiligheidsregels van de producent van de 

informatie en de eigenaar van het 

desbetreffende voorwerp in de ruimte. 

Schrappen 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 - lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie stelt de noodzakelijke 

uitvoeringsbesluiten vast betreffende het 
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gebruik en de uitwisseling van SST-

gegevens en -informatie, met inbegrip van 

het sluiten van internationale 

samenwerkingsovereenkomsten met 

betrekking tot de uitwisseling en het 

gebruik van SST-gegevens en -informatie. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

aangenomen overeenkomstig de in artikel 

14, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 10 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten die voldoen aan de criteria als 

bedoeld in artikel 7, lid 1, en het EUSC 

sluiten een overeenkomst tot vaststelling 

van de regels en mechanismen voor hun 

samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 

de in artikel 3 genoemde doelstellingen. 

Die overeenkomst bevat in het bijzonder 

bepalingen inzake het volgende: 

De deelnemende lidstaten en het EUSC 

sluiten een overeenkomst tot vaststelling 

van de regels en mechanismen voor hun 

samenwerking bij de tenuitvoerlegging van 

de in artikel 3 genoemde doelstellingen. 

Die overeenkomst bevat in het bijzonder 

bepalingen inzake het volgende: 

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toezicht en evaluatie Monitoring, rapportage en evaluatie 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 - lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Aan het begin van elk jaar dient de 

Commissie een rapport in bij het 
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Europees Parlement en de Raad. Het 

rapport bevat informatie over de deelname 

aan het SST-ondersteuningsprogramma 

en de door het programma gesteunde 

acties, de ontwikkeling van het SST-

netwerk en de dienstverlening, de 

uitwisseling en het gebruik van SST-

gegevens en -informatie, de sluiting van 

internationale 

samenwerkingsovereenkomsten tijdens 

het voorgaande jaar, en het 

werkprogramma voor het lopende jaar. 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 - lid 2 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 1 juli 2018 dient de 

Commissie bij het Europees Parlement en 

de Raad een evaluatierapport in over de 

uitvoering van het SST-

ondersteuningsprogramma. In dat rapport 

staan onder meer aanbevelingen voor de 

verlenging, wijziging of opschorting van 

de door het SST-ondersteuningsprogramma 

bevorderde acties, rekening houdend met 

het volgende: 

Jaarlijks dient de Commissie bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

evaluatierapport in over de uitvoering van 

het SST-ondersteuningsprogramma. In dat 

rapport staan onder meer aanbevelingen 

voor de verlenging, wijziging of 

opschorting van de door het SST-

ondersteuningsprogramma bevorderde 

acties, rekening houdend met het volgende: 
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15.11.2013 

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie 

inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van 

een ondersteuningsprogramma voor ruimtebewaking en -monitoring 

(COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 

Rapporteur voor advies: Maria Da Graça Carvalho 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het voorgestelde programma wil bijdragen aan de opbouw van een onafhankelijke Europese 

capaciteit voor ruimtebewaking en -monitoring (SST), met als doel de preventie en 

monitoring van het toenemende risico op botsingen tussen ruimte-infrastructuur en andere 

ruimtevaartuigen of -schroot. De lidstaten zouden hieraan bijdragen met hun eigen 

sensorsystemen, terwijl de Unie een kader zou creëren en een financiële bijdrage zou leveren, 

waarbij de drie belangrijkste functies zijn gewaarborgd: een netwerk van sensoren, 

gegevensverwerking, en dienstverlening aan de gebruikers. Vooral omwille van de 

veiligheidsdimensie van het SST-systeem zou het programma onder leiding staan van de EU 

en niet van het Europees Ruimteagentschap. 

De rapporteur stelt voor dit strategisch project te steunen, dat cruciaal is voor de 

onafhankelijkheid en veiligheid van belangrijke Europese middelen, niet in het minst deze in 

het kader van de twee grootschalige EU-projecten EGNOS/Galileo en Copernicus. 

De belangrijkste kwestie voor de rapporteur blijft evenwel de financiering van het SST-

ondersteuningsprogramma. In de ontwerptekst wordt immers bepaald dat de financiering voor 

het programma zal worden gehaald uit andere relevante programma's, en dit volledig in 

overeenstemming met de rechtsgrond van die programma's. Maar hoewel Galileo, Horizon 

2020, het Fonds voor interne veiligheid en Copernicus genoemd zijn om bij te dragen, 

voorziet de ontwerprechtshandeling zelf nog niet in Copernicus en vermeldt ze niet duidelijk 

in welke mate elk van deze programma's moet bijdragen. De ontwerprechtshandeling bevat 

nog niet eens het bedrag dat in het financieel memorandum van de Commissie is genoemd, 

namelijk 70 miljoen EUR over een periode van zeven jaar. Ten slotte geeft de 

ontwerprechtshandeling evenmin een nauwkeurige verdeling van de EU-financiering over de 

belangrijkste te verwachten taken. 
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De rapporteur probeert deze tekortkomingen te verhelpen door een maximumbedrag in te 

stellen en door ervoor te zorgen dat zowel EGNOS/Galileo als Copernicus, die tot de grootste 

begunstigden van de SST-capaciteit zullen behoren, er ook de primaire financiers van zijn – 

terwijl andere programma's slechts secundaire financiers moeten zijn. Met name het gebruik 

van de middelen van Horizon 2020 moet strikt beperkt blijven tot zijn eigen domein – 

ruimtevaart- en veiligheidsonderzoek. Verder stelt de rapporteur een verdeling van de 

middelen voor over de drie belangrijkste functies die het SST-programma moet waarborgen. 

Tot slot moet de Commissie de bevoegdheid krijgen gedelegeerde handelingen vast te stellen 

om de financieringsovereenkomsten en -prioriteiten te verduidelijken en om indien nodig in 

belangrijke mate af te wijken van de vastgestelde verdeling. 

 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 

specificaties en ligging van bepaalde 

voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 

voor de veiligheid van de Europese Unie of 

haar lidstaten. Daarom moet bij de 

oprichting en exploitatie van het netwerk 

van SST-sensoren, de capaciteit voor het 

verwerken en analyseren van de SST-

gegevens en de verstrekking van de SST-

diensten afdoende rekening worden 

gehouden met de veiligheidsaspecten. Het 

is derhalve nodig om in dit besluit 

algemene voorwaarden vast te leggen voor 

het gebruik en de veilige uitwisseling van 

SST-gegevens en -informatie tussen de 

lidstaten, het EUSC en de ontvangers van 

SST-diensten. Verder dienen de Europese 

Commissie en de Europese Dienst voor 

extern optreden de benodigde 

coördinatiemechanismen te definiëren voor 

de omgang met de veiligheidsaspecten van 

(12) Nauwkeurige informatie over de aard, 

specificaties en ligging van bepaalde 

voorwerpen in de ruimte kan relevant zijn 

voor de veiligheid van de Europese Unie of 

haar lidstaten. Daarom moet bij de 

oprichting en exploitatie van het netwerk 

van SST-sensoren, de capaciteit voor het 

verwerken en analyseren van de SST-

gegevens en de verstrekking van de SST-

diensten afdoende rekening worden 

gehouden met de veiligheidsaspecten. Het 

is derhalve nodig om in dit besluit 

algemene voorwaarden vast te leggen voor 

het gebruik en de veilige uitwisseling van 

SST-gegevens en -informatie tussen de 

lidstaten, het EUSC en de ontvangers van 

SST-diensten. In dit verband moet gebruik 

gemaakt worden van bestaande 

infrastructuur en deskundigheid, om 

dubbel werk te voorkomen en besparingen 

en synergieën te bewerkstelligen. Verder 
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het SST-ondersteuningsprogramma. dienen de Europese Commissie en de 

Europese Dienst voor extern optreden de 

benodigde coördinatiemechanismen te 

definiëren voor de omgang met de 

veiligheidsaspecten van het SST-

ondersteuningsprogramma. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet door de Unie worden gefinancierd in 

overeenstemming met Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie18. Uniefinanciering voor het SST-

ondersteuningsprogramma moet worden 

gehaald uit relevante programma's die in 

het meerjarige financiële kader voor 2014-

2020 zijn opgenomen.  

(15) Het SST-ondersteuningsprogramma 

moet door de Unie worden gefinancierd in 

overeenstemming met Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie18. Het bedrag aan 

Uniefinanciering voor het SST-

ondersteuningsprogramma bedraagt 

70 miljoen EUR in huidige prijzen. Het 
moet in de eerste plaats worden gehaald 

uit programma's voor het 

ruimtevaartbeleid die in het meerjarig 

financieel kader voor 2014-2020 zijn 

opgenomen, met name EGNOS/Galileo en 

Copernicus, en bij voorkeur via specifieke 

begrotingslijnen in het kader van deze 

programma's, waarbij moet worden 

gewaarborgd dat hun eigen doelstellingen 

niet op de helling komen te staan. In 

bepaalde gevallen moeten bijdragen van 

het Fonds voor interne veiligheid en van 

het Horizon 2020-programma ook 

mogelijk zijn, maar deze moeten strikt 

beperkt blijven tot acties waarin hun 

basishandelingen voorzien en die verband 

houden met respectievelijk de 

bescherming van kritieke infrastructuur 

en ruimtevaart- en veiligheidsonderzoek. 

Elke verhoging van de Uniebijdrage moet 

worden gezocht bij het Galileo-
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programma en het Copernicus-

programma.  

______________ ________________ 

18 PB L 298 van 26.10.2012, blz.1. 18 PB L 298 van 26.10.2012, blz.1. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 bis (nieuw)  

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Voor de duidelijkheid en de 

verantwoording moet dit maximumbedrag 

worden verdeeld over verschillende 

categorieën overeenkomstig de 

doelstellingen die in deze verordening zijn 

vastgesteld. De Commissie moet middelen 

tussen doelstellingen kunnen 

herschikken, en dit via een gedelegeerde 

handeling wanneer de afwijking meer dan 

vijf procentpunt bedraagt. Tevens moet de 

Commissie gedelegeerde handelingen 

kunnen vaststellen om de in het 

werkprogramma terug te vinden 

financieringsovereenkomsten en 

-prioriteiten te verduidelijken. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie: 1. De Commissie: 

(d) beheert de voor het SST-

ondersteuningsprogramma uit te trekken 

financiële middelen en zorgt voor de 

tenuitvoerlegging van het SST-

ondersteuningsprogramma; 

(a) beheert de voor het SST-

ondersteuningsprogramma uit te trekken 

financiële middelen en zorgt voor de 

tenuitvoerlegging van het SST-

ondersteuningsprogramma, en staat hierbij 

in voor transparantie en duidelijkheid 
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over de verschillende 

financieringsbronnen; 

(e) neemt de noodzakelijke maatregelen 

voor het identificeren, controleren, 

verminderen en bewaken van de bij het 

programma behorende risico's; 

(b) neemt de noodzakelijke maatregelen 

voor het identificeren, controleren, 

verminderen en bewaken van de bij het 

programma behorende risico's; 

(f) stelt in samenwerking met EDEO de 

noodzakelijke coördinatiemechanismen 

vast om de veiligheid van het programma 

te waarborgen. 

(c) stelt in samenwerking met EDEO de 

noodzakelijke coördinatiemechanismen 

vast om de veiligheid van het programma 

te waarborgen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 - lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie waarborgt de 

complementariteit tussen het SST-

ondersteuningsprogramma en de 

onderzoeksactiviteiten in verband met de 

bescherming van in de ruimte 

gestationeerde infrastructuur die 

plaatsvinden in het kader van het Horizon 

2020-programma dat is ingesteld door 

[verwijzing naar de Horizon 2020-

verordening invoegen wanneer deze 

eenmaal is vastgesteld]. Tevens bevordert 

zij de complementariteit met de andere 

Europese en internationale activiteiten op 

dit gebied. 

Motivering 

Dit amendement wil in de tekst van de rechtshandeling datgene opnemen wat momenteel 

enkel in de overwegingen is vermeld. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 - alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het satellietcentrum van de Europese Unie 

(EUSC) neemt deel aan de 

tenuitvoerlegging van de doelstelling 

vermeld onder c) in artikel 3 en komt in 

aanmerking voor een financiële bijdrage in 

het kader van het SST-

ondersteuningsprogramma, mits de 

overeenkomst als bedoeld in artikel 10 

wordt gesloten. 

Op voorwaarde dat de basishandeling 

ervan wordt gewijzigd, neemt het 

satellietcentrum van de Europese Unie 

(EUSC) deel aan de tenuitvoerlegging van 

de doelstelling vermeld onder c) in artikel 

3 en komt het in aanmerking voor een 

financiële bijdrage in het kader van het 

SST-ondersteuningsprogramma, mits de 

overeenkomst als bedoeld in artikel 10 

wordt gesloten. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uniefinanciering voor het SST-

ondersteuningsprogramma wordt gehaald 

uit andere programma's die in het 

meerjarige financiële kader voor 2014-

2020 zijn opgenomen, volledig in 

overeenstemming met de wettelijke 

grondslag ervan. De desbetreffende 

programma's waaruit financiering zou 

kunnen worden gehaald, betreffen onder 

meer de bij de volgende wetten ingestelde 

programma's: 

1. De bijdrage van de Unie aan het SST-

ondersteuningsprogramma bedraagt 

70 miljoen EUR voor de periode 2014-

2020 (in huidige prijzen) en wordt in de 

eerste plaats en proportioneel gehaald uit 

de programma's die door de volgende 

rechtshandelingen zijn vastgesteld: 

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de 

invoering en exploitatie van de Europese 

satellietnavigatiesystemen, artikelen 1, 3, 

onder c) en d), en 4; 

(a) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad inzake de 

invoering en exploitatie van de Europese 

satellietnavigatiesystemen, artikelen 1, 3, 

onder c) en d), en 4;  

 (a bis) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van het Copernicus-



 

RR\1015669NL.doc 57/62 PE521.718v03-00 

 NL 

programma, artikel 5, onder c). 

(b) Besluit van de Raad nr. […] tot 

vaststelling van het specifieke programma 

tot uitvoering van Horizon 2020, artikel 2, 

lid 2, onder b) en c), bijlage deel II, punt 

1.6.2, onder d), en bijlage deel III, punt 

6.3.4; 

In beperkte mate en overeenkomstig de 

basishandelingen ervan, kan een deel van 

de bijdrage ook worden gehaald uit de 

programma's die zijn vastgesteld door 

Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling, als onderdeel van het Fonds 

voor interne veiligheid, van het 

instrument voor financiële steun voor 

politiële samenwerking, voorkoming en 

bestrijding van criminaliteit, en 

crisisbeheer, artikel 3, lid 2, onder b), en 

lid 3, onder e), en door Besluit van de 

Raad nr. […] tot vaststelling van het 

specifieke programma tot uitvoering van 

Horizon 2020, artikel 2, lid 2, onder b) en 

c), bijlage deel II, punt 1.6.2, onder d), en 

bijlage deel III, punt 6.3.4. 

(c) Verordening (EU) nr. […] van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling, als onderdeel van het Fonds 

voor interne veiligheid, van het 

instrument voor financiële steun voor 

politiële samenwerking, voorkoming en 

bestrijding van criminaliteit, en 

crisisbeheer, artikel 3, lid 2, onder b), en 

lid 3, onder e). 

 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De kredieten worden als volgt 

verdeeld over de doelstellingen die zijn 

vastgesteld in artikel 3: 

 (a) sensorfunctie: [X]%; 

 (b) verwerkingsfunctie: [X]%; 

 (c) dienstenfunctie: [X]%; 
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Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 1 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Indien het nodig blijkt meer dan vijf 

procentpunt af te wijken van het aan een 

specifieke doelstelling toegewezen bedrag, 

is de Commissie bevoegd overeenkomstig 

artikel 14 bis gedelegeerde handelingen 

vast te stellen om deze verdeling te 

wijzigen. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 1 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 14 bis 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

om de overeenkomstig artikel 6 in de 

werkprogramma's terug te vinden 

financieringsovereenkomsten en 

-prioriteiten te verduidelijken. De 

Commissie stelt binnen een jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

een gedelegeerde handeling vast. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 - lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 

begrotingsautoriteit goedgekeurd binnen de 

grenzen die voor deze activiteit zijn 

2. De jaarlijkse kredieten worden door de 

begrotingsautoriteit goedgekeurd binnen de 

grenzen die voor deze activiteit zijn 
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voorzien in de programma's waaraan de 

financiering wordt onttrokken. 

voorzien in de programma's waaraan de 

financiering wordt onttrokken. Elke 

verhoging van de Uniebijdrage wordt 

gezocht bij het Galileo-programma en het 

Copernicus-programma. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 13 - lid 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie houdt toezicht op de 

uitvoering van het SST-

ondersteuningsprogramma.  

1. De Commissie houdt toezicht op de 

uitvoering van het SST-

ondersteuningsprogramma en stelt het 

Europees Parlement en de Raad hiervan 

jaarlijks op de hoogte. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Uitoefening van de delegatiebevoegdheid 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie verleend onder de in dit artikel 

vastgestelde voorwaarden. 

 2. De bevoegdheid om de in artikel 11 

bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 

stellen, wordt aan de Commissie verleend 

vanaf de datum waarop deze verordening 

in werking treedt. 

 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in artikel 11 bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Een besluit tot intrekking 

maakt een einde aan de in dat besluit 
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vermelde bevoegdheidsdelegatie. Het 

besluit treedt in werking op de dag na die 

van de bekendmaking ervan in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of 

op een latere datum die in het besluit 

wordt vermeld. Het heeft geen gevolgen 

voor de geldigheid van reeds van kracht 

zijnde gedelegeerde handelingen. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 5. Een overeenkomstig artikel 11 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad vóór het 

verstrijken van de termijn van twee 

maanden de Commissie hebben 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement 

of de Raad met twee maanden verlengd. 

Motivering 

Relevante bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen. 
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