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РЕШЕНИЯ
РЕШЕНИЕ № 541/2014/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 16 април 2014 година
за създаване на рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 189, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
след консултация с Комитета на регионите,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

В своето съобщение от 4 април 2011 г., озаглавено „Към космическа стратегия на Европейския съюз в услуга на
гражданите“, Комисията подчерта, че споделената компетентност в областта на космоса, предоставена на Съюза с
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), върви ръка за ръка със засилено партньорство с
държавите-членки. Комисията също така изтъкна, че всяко ново действие трябва да се основава на съществуващите
ресурси и на съвместното определяне на нуждата от нови ресурси.

(2)

В резолюцията си от 26 септември 2008 г., озаглавена „Развиване на европейската космическа политика“ (3),
Съветът припомни, че космическите активи са се превърнали в неделима част от нашата икономика и че поради
това тяхната сигурност трябва да бъде гарантирана. Той подчерта, че „е необходимо Европа […] да развие евро
пейска способност за мониторинг и наблюдение на своята космическа инфраструктура и на космическите отпа
дъци, първоначално основана на съществуващите национални и европейски активи, като се възползва от отноше
нията, които могат да бъдат установени с други нации партньори, и техните способности“.

(3)

В резолюцията си от 25 ноември 2010 г., озаглавена „Глобални предизвикателства: пълноценно използване на
европейските космически системи“, Съветът отчете необходимостта от бъдеща способност за осведомяване относно
ситуацията в космическото пространство като дейност на европейско равнище за развитие и експлоатация на съще
ствуващите национални и европейски, граждански и военни активи и прикани Комисията и Съвета да предложат
схема за управление и политика по отношение на данните, които ще дадат възможност на държавите-членки да
допринасят със съответни национални способности в съответствие с приложимите изисквания и разпоредби, свър
зани със сигурността. Съветът освен това прикани „всички институционални европейски участници да разработят
подходящи мерки“, които да се основават на дефинирани изисквания на потребителите в гражданската и военната
сфера, да използват съответните активи в съответствие с приложимите изисквания, свързани със сигурността, и да
развиват резултатите от подготвителната програма на Европейската космическа агенция (ЕКА) в областта на осведо
мяването относно ситуацията в космическото пространство.

(4)

В заключенията на Съвета от 31 май 2011 г. относно съобщението на Комисията „Към космическа стратегия на
Европейския съюз в услуга на гражданите“ и в резолюцията на Съвета от 6 декември 2011 г., озаглавена „Насоки
относно добавената стойност и ползите от космическото пространство за сигурността на европейските граж
дани“ (4), се потвърди „необходимостта от ефективна способност за осведомяване относно ситуацията в космиче
ското пространство като дейност на европейско равнище“ и се призовава Съюзът да оползотворява максимално

(1) ОВ C 327, 12.11.2013 г., стр. 38.
(2) Позиция на Европейския парламент от 2 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 14 април
2014 г.
(3) ОВ C 268, 23.10.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ C 377, 23.12.2011 г., стр. 1.
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активите, компетентностите и уменията, които вече съществуват или се разработват в държавите-членки, на евро
пейско равнище и съответно в международен план. Като отчита възможността за двойна употреба на тази система
и като взема предвид по-специално свързаното ѝ със сигурността измерение, Съветът призова Комисията и Европей
ската служба за външна дейност (ЕСВД), в тясно сътрудничество с ЕКА и държавите-членки, които притежават
такива активи и имат капацитет, и в консултация с всички участници, да направи предложения за пълноценното
използване и надграждане на тези активи и капацитет с цел развитие на способност за осведомяване относно ситуа
цията в космическото пространство (ОСКП) като дейност на европейско равнище и във връзка с това да очертае
подходяща политика по отношение на данните и управлението, като обърне внимание на високата чувствителност
на данните за ОСКП.
(5)

Обичайно се приема, че осведомяването относно ситуацията в космическото пространство обхваща три основни
области, а именно космическо наблюдение и проследяване (КНП), наблюдение и прогнозиране на космическото
време и близки до Земята обекти. Дейностите в тези области са насочени към защита на инфраструктурата в косми
ческото пространство и наземната инфраструктура от космически отпадъци. Настоящото решение, което обхваща
въпросите на КНП, следва да насърчава полезните взаимодействия между тези области.

(6)

С оглед на понижаването на риска от сблъсък Съюзът ще търси полезни взаимодействия и с инициативи за мерки
за активно премахване и обезвреждане на космически отпадъци, като разработените от ЕКА.

(7)

Космическите отпадъци се превърнаха в сериозна заплаха за сигурността, безопасността и устойчивостта на косми
ческите дейности. Поради това следва да се създаде рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследя
ване (КНП) с цел да се подпомогне създаването и осъществяването на услуги, състоящи се в наблюдението и проуч
ването на космически обекти, за да се предотвратява увреждането на космически апарати поради сблъсък и разпро
странението на космически отпадъци и с цел да се предвиждат траектории и криви на повторно навлизане, за да
се осигурява възможно най-добрата информация на правителствените служби и службите за гражданска защита в
случай на неконтролирано повторно навлизане в земната атмосфера на космически апарати или останали от тях
космически отпадъци.

(8)

Рамката за подкрепа на КНП следва да допринася за гарантирането на дългосрочната наличност на европейските и
националните космически инфраструктури, съоръжения и услуги, които са от съществено значение за безопас
ността и сигурността на икономиките, обществата и гражданите в Европа.

(9)

Предоставянето на услуги за КНП ще бъде от полза за всички публични и частни оператори на космически инфра
структури, включително и за Съюза с оглед на отговорностите на Съюза за космическите програми на Съюза, поспециално европейските навигационни спътникови програми „Галилео“ иEGNOS, създадени с Регламент (ЕС)
№ 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1) както и програмата „Коперник“, създадена с Регламент (ЕС)
№ 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2). Ранните предупреждения за неконтролирано повторно
навлизане и изчисляването на времето и мястото на сблъсъка ще бъдат от полза и за националните публични
органи за гражданска защита. Освен това тези услуги могат да представляват интерес и за други потребители, като
например частните застрахователи, за да оценяват потенциалните задължения, които биха възникнали в резултат
на сблъсък по време на жизнения цикъл на спътник. В допълнение, в дългосрочен план следва да бъде предвидена
безплатно достъпна и повторно използваема обществена информационна услуга относно орбиталните елементи на
космическите обекти в орбита около Земята.

(10)

Услугите за КНП следва да бъдат допълващи по отношение на научноизследователските дейности, свързани със
защитата на космическата инфраструктура, които се провеждат в рамките на „Хоризонт 2020“, създадена с Регла
мент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), водещите космически програми на Съюза
„Коперник“ и „Галилео“, инициативата за Програма в областта на цифровите технологии, посочена в съобщението
на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено „Цифров дневен ред за Европа“, други телекомуникационни инфра
структури, които подпомагат реализирането на информационното общество, инициативите, свързани със сигур
ността, както и дейностите на ЕКА.

(11)

Рамката за подкрепа на КНП следва да допринесе за гарантирането на използването и експлоатацията на космоса за
мирни цели.

(12)

Рамката за подкрепа на КНП следва да отчита сътрудничеството с международни партньори, по-конкретно със
САЩ, международни организации и други трети страни, по-специално с оглед да се избегне сблъсък в космоса и
да се предотврати разпространението на космически отпадъци. Освен това тя следва да е допълваща по отношение
на съществуващи мерки за понижаване на риска, като насоките на Организацията на обединените нации относно
намаляването на космическите отпадъци или други инициативи, с цел гарантиране на безопасността, сигурността и
устойчивостта на дейностите в открития космос. Тя следва да бъде и в съответствие с предложението на Съюза за
Международен кодекс за поведение при дейности в открития космос.

(1) Регламент (ЕС) № 1285/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за изграждане и експлоатация на европей
ските навигационни спътникови системи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета и на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Евро
пейския парламент и на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 1).
(2) Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за създаване на програмата „Коперник“ и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 911/2010 (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).
(3) Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ —
рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/ЕО (ОВ L 347,
20.12.2013 г., стр. 104).
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(13)

Рамката за подкрепа на КНП следва да се състои в изграждане на мрежа и в използване на националните активи за
КНП за предоставяне на услуги за КНП. След като това бъде постигнато, следва да се насърчава разработването на
нови датчици или подобряването на съществуващите датчици, управлявани от държавите-членки.

(14)

В тясно сътрудничество с ЕКА и други заинтересовани страни Комисията и консорциума за КНП, създаден с
настоящето решение, следва да продължат да играят ръководна роля в диалога със стратегическите партньори
относно техническите аспекти на КНП, в съответствие със съответните им компетенции.

(15)

Изискванията на потребителите в гражданската и военната сфера във връзка с КНП са определени в одобрения
работен документ на службите на Комисията „Изисквания на потребителите на високо равнище в гражданската и
военната сфера във връзка с осведомяването относно ситуацията в космическото пространство“. Предоставянето на
услуги за КНП следва да се ръководи от изискванията на потребителите в гражданската сфера. Чисто военните цели
не следва да се разглеждат в настоящото решение. Комисията следва да осигури механизъм за редовно преразгле
ждане и актуализиране на изискванията на потребителите, в зависимост от случая, с участието на представители на
общността на потребителите. За тази цел тя следва да продължи необходимия диалог със заинтересованите учас
тници, като Европейската агенция по отбрана и ЕКА.

(16)

Осъществяването на услуги за КНП следва да се основава на партньорство между Съюза и държавите-членки и да
използва съществуващите, както и бъдещите национални експертни познания и активи, включително онези, които
са разработени чрез ЕКА. Държавите-членки следва да запазят собствеността и контрола върху своите активи и
следва да продължат да бъдат отговорни за тяхното функциониране, поддръжка и обновяване. Рамката за подкрепа
на КНП следва да не предоставя финансова подкрепа за разработването на нови датчици за КНП. Ако възникне
необходимост от нови датчици, за да се изпълнят изискванията на потребителите, въпросът би могло да бъде
разрешен по целесъобразност или на национално равнище, или чрез европейска програма за научноизследователска
и развойна дейност. Комисията и държавите-членки следва да насърчават и улесняват участието на възможно найголям брой държави-членки в рамката за подкрепа на КНП, при условие че са спазени критериите за участие.

(17)

Сателитният център на Европейския съюз (SATCEN), агенция на Съюза, създадена със Съвместно действие
2001/555/ОВППС на Съвета (1), която предоставя информационни услуги и продукти, свързани с геопростран
ствени образи, с различни нива на класификация за потребителите в гражданската и военната сфера, може да
допринася за предоставянето на услуги за КНП. Опитът на SATCEN в работата с класифицирана информация в
защитена среда и строгите му институционални връзки с държавите-членки са предимство, улесняващо работата с
услуги за КНП и доставката им. Необходима предпоставка за такава роля на SATCEN в рамката за подкрепа на
КНП е изменението на посоченото съвместно действие, което понастоящем не предвижда дейности на SATCEN в
областта на КНП. Комисията следва да си сътрудничи по целесъобразност с ЕСВД, предвид на нейната роля да
подпомага Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност при
осъществяването на оперативно ръководство на SATCEN.

(18)

Предоставянето на точна информация относно естеството, спецификациите и местоположението на някои косми
чески обекти може да засегне сигурността на Съюза или на неговите държави-членки и на трети държави. Поради
това държавите-членки, и когато е уместно, чрез Комитетът по сигурността на Съвета (Комитет по сигурността)
следва да отчетат съображенията за сигурност при създаването и експлоатацията на мрежата от съответни способ
ности, включително датчици за КНП, капацитета за обработка и анализ на данни от КНП и при предоставянето на
услуги за КНП. Поради това в настоящото решение е необходимо да се установят общи разпоредби относно използ
ването и сигурния обмен на информация от КНП между държавите-членки, получателите на услуги за КНП и,
когато е уместно, SATCEN. Освен това Комисията, ЕСВД и държавите-членки следва да определят механизми за
координация, необходими за разглеждане на въпроси, свързани със сигурността на рамката за подкрепа на КНП.

(19)

Участващите държави-членки следва да отговарят за договарянето и изпълнението на разпоредбите относно използ
ването на данните от КНП и относно използването и обмена на информация от КНП. В разпоредбите относно
използването на данните от КНП и относно използването и обмена на информация от КНП, предвидени в настоя
щото решение и в споразумението между участващите държави-членки и, когато е приложимо, SATCEN, следва да
се вземат предвид одобрените препоръки относно сигурността на данните от КНП.

(20)

Потенциалната чувствителност на данните от КНП изисква сътрудничество, основано на ефикасност и доверие,
включително по отношение на начина, по който данните от КНП се обработват и анализират. Потенциалното
използване на софтуер със свободен код, позволяващ сигурен достъп за оторизирани доставчици на данни от КНП
до изходния код с цел оперативни модификации и подобрения, следва да допринася за тази цел.

(1) Съвместно действие 2001/555/ОВППС на Съвета от 20 юли 2001 г. за създаване на Европейски институт за изследване на сигурността
(ОВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 5).
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(21)

Комитетът по сигурността препоръча създаването на структура за управление на риска, за да се гарантира, че въпро
сите, свързани със сигурността на данните, ще бъдат надлежно взети под внимание при изпълнението на рамката
за подкрепа на КНП. За тази цел участващите държави-членки и, когато е приложимо, SATCEN следва да създадат
подходящи структури и процедури за управление на риска, като отчитат препоръките на Комитета по сигурността.

(22)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящото решение, на Комисията следва да бъдат предос
тавени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(23)

Доколкото целите на настоящото решение, а именно подкрепа на действията, насочени към създаването и управле
нието на мрежа от датчици, изграждането на капацитет за обработка и анализ на данни от КНП и създаването и
осъществяването на услуги за КНП, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки,
действащи поотделно, тъй като предоставянето на такива услуги от консорциум от участващи държави-членки би
било от полза за Съюза, по-специално в ролята му на основен собственик на космически активи, а поради обхвата
на решението, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съот
ветствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с прин
ципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящето решение не надхвърля необходимото за постигане на
тези цели.

(24)

Целите на настоящото решение са сходни с целите, определени в програмите, създадени с Регламент (ЕС)
№ 1285/2013, в член 1, член 3, букви в) и г) и член 4; с Решение 2013/743/ЕС на Съвета (2) в член 2, параграф
2, букви б) и в), приложение I, част II, точка 1.6.2, буква г) и приложение I, част III, точки 7.5 и 7.8, с Регла
мент (ЕС) № 377/2014, в член 8, параграф 2, буква б), която разпределя сума в размер на 26,5 млн. евро по
текущи цени. Общото финансово усилие за осъществяването на целите на рамката за подкрепа на КНП, поспециално на мрежата от съществуващи активи, се оценява на 70 млн. евро. Като се има предвид сходството между
целите на настоящото решение и тези на посочените по-горе програми, действията по настоящото решение биха
могли да бъдат финансирани от тези програми, при пълно съответствие с техния основен акт.

(25)

За да се гарантира приемлива степен на автономност на европейско равнище при дейностите за КНП, може да се
наложи приемането на основен акт за КНП по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета (3). Тази възможност следва да бъде разгледана в контекста на междинния преглед на
действащата многогодишна финансова рамка.

(26)

Като се отчита чувствителният характер на действията за осведомяване относно ситуацията в космическото
пространство, участващите държави-членки следва да продължат да отговарят за експлоатацията на датчиците и
обработката на данните, водещи до предоставянето на услуги за КНП. Националните активи за КНП ще останат
под ръководството на държавите-членки, които отговарят за техния контрол и експлоатация,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Създаване на рамката
С настоящото решение се създава рамка за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване („КНП“).

Член 2
Определения
За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:
1) „космически обект“ означава всеки създаден от човека обект в космическото пространство;
2) „космически апарат“ означава всеки космически обект, който обслужва конкретна цел, включително действащите изку
ствени спътници и по-горните степени на ракетите носители;
(1) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и прин
ципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна
на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(2) Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ —
рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕС, 2006/972/ЕС,
2006/973/ЕС, 2006/974/ЕС и 2006/975/ЕС (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).
(3) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
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3) „космически отпадъци“ означава всички космически обекти, включително космически апарати или части и елементи
от тях, в орбитата на Земята или такива, които навлизат повторно в атмосферата, които вече не функционират или вече
не служат за каквато и да било конкретна цел, включително части от ракети или изкуствени спътници или неактивни
изкуствени спътници;
4) „датчик за КНП“ означава устройство или комбинация от устройства като например наземни или разположени в
космоса радари и телескопи, които могат да определят физическите характеристики, свързани с космически обекти
като например размер, местоположение и скорост;
5) „данни от КНП“ означава физически характеристики на космически обекти, установени с датчици за КНП, или орби
тални характеристики на космически обекти, получени от наблюдения с датчици за КНП;
6) „информация от КНП“ означава обработени данни от КНП, които носят определен смисъл за получателя.
Член 3
Цели на рамката за подкрепа на КНП
1.
Общата цел на рамката за подкрепа на КНП е да допринася за гарантирането на дългосрочната наличност на евро
пейските и националните космически инфраструктури, съоръжения и услуги, които са от съществено значение за безопас
ността и сигурността на икономиките, обществата и гражданите в Европа.
2.

Конкретните цели на рамката за подкрепа на КНП са:

а) оценка и намаляване на рисковете, свързани със сблъсъци при експлоатацията в орбита на европейските космически
апарати, както и предоставяне на възможност на операторите на космически апарати по-ефикасно да планират и
осъществяват мерки за понижаване на риска;
б) намаляване на рисковете, свързани с изстрелването в космоса на европейски космически апарати;
в) наблюдение на неконтролираните повторни навлизания на космически апарати или на космически отпадъци в земната
атмосфера и предоставяне на по-точни и ефикасни ранни предупреждения с цел да се намалят потенциалните рискове
за безопасността и здравето на гражданите на Съюза и да се сведат до минимум потенциалните щети върху наземната
инфраструктура;
г) стремеж да се предотврати разпространението на космически отпадъци.
Член 4
Действия, подкрепени от рамката за подкрепа на КНП
1.
С оглед на постигането на целите, посочени в член 3, рамката за подкрепа на КНП подкрепя следните действия,
насочени към създаването на капацитет за КНП на европейско равнище и с подходяща степен на автономност на евро
пейско равнище:
а) създаването и експлоатацията на сензорна функция, която се състои от мрежа от наземни и/или разположени в
космоса датчици на държавите-членки, включително национални датчици, разработени чрез ЕКА, за проучване и прос
ледяване на космическите обекти и за създаване на свързана с тях база данни;
б) създаването и експлоатацията на функция по обработване, чрез която на национално равнище се извършва обработка и
анализ на данните от КНП, за да се получи информация от КНП и услуги за КНП, които да бъдат прехвърлени към
функцията по предоставяне на услуги за КНП;
в) създаването на функция по предоставяне на услуги за КНП, както са определени в член 5, параграф 1, на образува
нията, посочени в член 5, параграф 2.
2.

Рамката за подкрепа на КНП не включва развитието на нови датчици за КНП.
Член 5
Услуги за КНП

1.

Услугите за КНП, посочени в член 4, имат граждански характер. Те се състоят от следните услуги:

а) оценка на риска от сблъсък между космически апарати или между космически апарати и космически отпадъци и пода
ване на сигнали за избягване на сблъсък при изстрелването, фазата на начална орбита, експлоатацията в орбита и
фазата на извеждане от експлоатация при мисиите на космическите апарати.
б) засичане и определяне на раздробявания, разпадания или сблъсъци в орбита;
в) оценка на риска от неконтролирано повторно навлизане на космически обекти и космически отпадъци в земната
атмосфера и генериране на свързана с това информация, включително прогнозиране на времето и вероятното място на
евентуалния сблъсък.
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Услугите за КНП се предоставят на

а) всички държави-членки;
б) Съвета;
в) Комисията;
г) ЕСВД;
д) публичните и частните собственици и оператори на космически апарати;
е) публичните органи за гражданска защита.
Услуги за КНП се предоставят в съответствие с разпоредбите за използването и обмена на данните и информацията от
КНП, посочени в член 9.
3.

Участващите държави-членки, Комисията и, когато е приложимо, SATCEN не носят отговорност:

а) за евентуални щети, произтичащи от липсата или прекъсването на предоставянето на услугите за КНП;
б) закъснението на предоставянето на услугите за КНП;
в) неточността на информацията, предоставена посредством услугите за КНП; или
г) предприетите действия в отговор на предоставянето на услуги за КНП.
Член 6
Роля на Комисията
1.

Комисията:

а) ръководи рамката за подкрепа на КНП и осигурява изпълнението ѝ;
б) предприема необходимите мерки за идентифициране, контрол, понижаване и наблюдение на рисковете, свързани с
рамката за подкрепа на КНП;
в) по целесъобразност осигурява актуализирането на изискванията на потребителите във връзка с КНП;
г) определя общите насоки за управлението на рамката за подкрепа на КНП, по-специално улеснява създаването и рабо
тата на консорциума, посочен в член 7, параграф 3;
д) улеснява възможно най-широкото участие на държавите-членки в съответствие с член 7, когато е целесъобразно.
2.
Комисията приема актове за изпълнение, установяващи план за координация и съответни технически мерки за
дейностите по рамката за подкрепа на КНП. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разгле
ждане, посочена в член 12, параграф 2.
3.
Комисията предоставя своевременно на Европейския парламент и на Съвета цялата необходима информация, свър
зана с изпълнението на рамката за подкрепа на КНП, по-специално с оглед на предоставянето на прозрачност и яснота по
отношение на:
а) индикативните усилия и различните ресурси на Съюза за финансиране;
б) участието в рамката за подкрепа на КНП и подкрепяните с нея действия;
в) развитието на мрежата от активи за КНП на държавите-членки и развитието на предоставянето на услуги за КНП;
г) обмена и използването на информация от КНП.
Член 7
Участие на държавите-членки
1.
Държавата-членка, която желае да участва в изпълнението на действията, посочени в член 4, подава заявление до
Комисията, с което доказва, че са спазени следните критерии:
а) притежаване на или достъп до:
i) подходящи датчици за КНП, вече налични или в процес на разработване, и технически и човешки ресурси за
тяхната експлоатация, или
ii) подходящ капацитет за оперативен анализ и обработка на данни, специално предназначен за КНП;
б) създаване на план за действие за изпълнението на действията, определени в член 4, включително условията за сътруд
ничество с други държави-членки.
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2.
Комисията приема актове за изпълнение относно процедурите за подаване на заявления и спазването от държавитечленки на критериите, определени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по
разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.
3.
Всички държави-членки, които отговарят на посочените в параграф 1 критерии, определят национален орган, който
да ги представлява. Определените национални органи сформират консорциум и сключват споразумението, посочено в
член 10.
4.

Комисията публикува и актуализира на уебсайта си списъка на участващите държави-членки.

5.
Участващите държави-членки носят отговорност за експлоатацията на датчиците, обработката на данните и изпълне
нието на политиката по отношение на данните. Активите на участващите държави-членки остават изцяло под национален
контрол.
Член 8
Роля на Сателитния център на Европейския съюз
Сателитният център на Европейския съюз (SATCEN) може да си сътрудничи с консорциума, който ще бъде създаден
съгласно член 7, параграф 3. В такъв случай EUSC сключва необходимите изпълнителни договорености с участващите
държави-членки.
Член 9
Обмен на данни и информация от КНП
По отношение на използването и обмена на информация от КНП, разпространена от консорциума, и използването на
данните от КНП в контекста на рамката за подкрепа на КНП с оглед на изпълнението на действията, посочени в член 4,
се прилагат следните правила:
а) неразрешеното оповестяване на данни и информация се предотвратява, като същевременно се осигурява безпрепят
ствено функциониране и оптимизиране на използването на получената информация;
б) гарантира се сигурността на данните от КНП;
в) информация от КНП и услуги за КНП се предоставят на принципа „необходимост да се знае“ на получателите на услуги
за КНП, посочени в член 5, параграф 2, в съответствие с инструкциите и правилата за сигурност на източника на
информацията и на собственика на съответния космически обект.
Член 10
Координация на оперативните действия
Определените национални органи, които сформират консорциума, посочен в член 7, параграф 3, сключват споразумение,
в което се определят правилата и механизмите за тяхното сътрудничество при изпълнението на действията, посочени в
член 4. По-специално това споразумение включва разпоредби за:
а) използването и обмена на информация от КНП, като се отчитат одобрените препоръки „Политика по отношение на
данните в областта на осведомяването относно ситуацията в космическото пространство — препоръки относно аспек
тите, свързани със сигурността“;
б) създаването на структура за управление на риска с цел да се гарантира изпълнението на разпоредбите относно използ
ването и сигурния обмен на данни и информация от КНП;
в) сътрудничеството с SATCEN за осъществяване на действието, посочено в член 4, параграф 1, буква в).
Член 11
Наблюдение и оценка
1.

Комисията наблюдава прилагането на рамката за подкрепа на КНП.

2.
До 1 юли 2018 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на рамката за
подкрепа на КНП по отношение на изпълнението на целите на настоящото решение от гледна точка както на резултатите,
така и на въздействието, ефективността при използването на ресурсите и европейската добавена стойност.
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Този доклад може да бъде придружен от предложения за изменения, включващи по целесъобразност възможността за
основен акт за КНП по смисъла на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Член 12
Процедура на комитет
1.

Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Член 13
Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 14
Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.
За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

