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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr.
541/2014/EU
af 16. april 2014
om oprettelse af en støtteramme for overvågning og sporing i
rummet

Artikel 1
Oprettelse af rammen
Ved denne afgørelse oprettes en støtteramme for overvågning og
sporing i rummet (»SST«).
Artikel 2
Definitioner
I denne afgørelse forstås ved:

1) »rumobjekt«: ethvert menneskeskabt objekt i det ydre rum

2) »rumfartøj«: ethvert rumobjekt, der tjener et specifikt formål,
herunder aktive kunstige satellitter og løfteraketters øverste trin

3) »rumaffald«: ethvert rumobjekt, herunder rumfartøjer eller frag
menter og elementer heraf, der er i kredsløb om jorden, eller som
trænger ind i jordens atmosfære igen, og som ikke fungerer eller
ikke længere tjener noget specifikt formål, herunder dele af raketter
eller kunstige satellitter eller inaktive kunstige satellitter

4) »SST-sensor«: en anordning eller en kombination af anordninger
som f.eks. jordbaserede eller rumbaserede radarer og teleskoper,
som er i stand til at måle de fysiske parametre i relation til rumo
bjekter såsom størrelse, position og hastighed

5) »SST-data«: rumobjekters fysiske parametre indhentet af SSTsensorer eller rumobjekters kredsløbsparametre, som er udledt af
SST-sensorers observationer

6) »SST-oplysninger«: behandlede SST-data, som er umiddelbart
forståelige for modtageren.

Artikel 3
SST-støtterammens mål
1.
SST-støtterammens generelle mål er at sikre, at der på lang sigt
findes europæisk og national ruminfrastruktur, -faciliteter og -tjenester,
som er afgørende for trygheden og sikkerheden for økonomierne,
samfundene og borgerne i Europa.
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2.

SST-støtterammens specifikke mål er:

a) at vurdere og mindske risiciene for kollisioner i forbindelse med
europæiske rumfartøjers kredsløbsoperationer, og at gøre det muligt
for operatører af rumfartøjer at planlægge og gennemføre afbødende
foranstaltninger mere effektivt

b) at mindske risiciene i forbindelse med opsendelse af europæiske
rumfartøjer

c) at overvåge ukontrolleret genindtrængen i jordens atmosfære af
rumfartøjer eller rumaffald og at levere mere nøjagtige og effektive
tidlige varslinger med henblik på at mindske risiciene for europæiske
borgeres sikkerhed og afbøde potentiel skade på jordbaseret infra
struktur

d) at søge at forhindre spredning af rumaffald.

Artikel 4
Aktioner støttet af SST-støtterammen
1.
Med henblik på at opnå målene i artikel 3 skal SST-støtterammen
støtte følgende aktioner, som tager sigte på at etablere en SST-kapacitet
på europæisk plan med et passende europæisk uafhængighedsniveau:

a) etablering og drift af en sensorfunktion, som består af et net af
medlemsstaternes jordbaserede og/eller rumbaserede sensorer,
herunder nationale sensorer udviklet gennem ESA, til overvågning
og sporing af rumobjekter og oprettelse af en database herfor

b) etablering og drift af en behandlingsfunktion til behandling og
analyse af SST-data på nationalt niveau for at udarbejde SST-oplys
ninger og -tjenester til overførsel til SST-tjenesteleveringsfunktionen

c) etablering af en funktion til levering af SST-tjenester som defineret i
artikel 5, stk. 1, til de enheder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2.

2.

SST-støtterammen dækker ikke udviklingen af nye SST-sensorer.

▼M1
3.
Finansieringsprogrammer oprettet ved forordning (EU) nr.
377/2014 og (EU) nr. 1285/2013 samt ved afgørelse 2013/743/EU
kan inden for rammerne af disse programmer og i overensstemmelse
med deres formål og målsætninger bidrage til finansiering af de i stk. 1
omhandlede aktioner. Sådanne bidrag anvendes i overensstemmelse med
forordning (EU) nr. 377/2014. Kommissionen vurderer inden udløbet af
den flerårige finansielle ramme 2014-2020 de nye forenklede finansielle
regler, der følger af nærværende stykke, og deres bidrag til SST-støtte
rammens målsætninger.
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Artikel 5
SST-tjenester
1.
De i artikel 4 omhandlede SST-tjenester skal være af civil karak
ter. De skal omfatte følgende tjenester:
a) vurdering af risikoen for kollision mellem rumfartøjer eller mellem
rumfartøjer og rumaffald og generering af kollisionsforebyggende
varsler under opsendelsen, den tidlige kredsløbsfase, kredsløb og
bortskaffelsesfasen af rumfartøjers missioner
b) detektering og karakterisering af fragmenteringer, desintegreringer
eller kollisioner i kredsløb
c) risikovurdering af rumobjekters og rumaffalds ukontrollerede genind
trængen i jordens atmosfære og generering af beslægtede oplysnin
ger, herunder et skøn over tidsrammen og sandsynlig position for et
eventuelt nedslag.
2.

SST-tjenester leveres til:

a) alle medlemsstater
b) Rådet
c) Kommissionen
d) EU-Udenrigstjenesten
e) offentlige og private ejere og operatører af rumfartøjer
f) offentlige myndigheder med ansvar for civilbeskyttelse.
SST-tjenester leveres under overholdelse af bestemmelserne i artikel 9
om anvendelse og udveksling af SST-data og -oplysninger.
3.
De deltagende medlemsstater, Kommissionen og, hvis det er rele
vant, SATCEN holdes ikke ansvarlige for:
a) eventuelle skader, der skyldes mangel på eller afbrydelse af SSTtjenester,
b) forsinket levering af SST-tjenester
c) unøjagtige oplysninger leveret gennem SST-tjenester, eller
d) eventuelle aktioner, der iværksættes som reaktion på levering af
SST-tjenester.

Artikel 6
Kommissionens rolle
1.

Kommissionen:

a) forvalter SST-støtterammen og sikrer gennemførelsen heraf
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b) træffer de nødvendige foranstaltninger til at identificere, kontrollere,
mindske og overvåge risici forbundet med SST-støtterammen
c) sikrer ajourføring af SST-brugerkravene, hvis det er relevant
d) definerer de generelle retningslinjer for forvaltningen af SST-støtte
rammen, navnlig med henblik på at lette etableringen og driften af
konsortiet nævnt i artikel 7, stk. 3
e) letter den bredest mulige deltagelse af medlemsstaterne, når det er
relevant, i overensstemmelse med artikel 7.
2.
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter om etablering af
en koordineringsplan og relevante tekniske foranstaltninger for aktivite
terne inden for SST-støtterammen. Disse gennemførelsesretsakter
vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.
3.
Kommissionen forelægger rettidigt Europa-Parlamentet og Rådet
alle relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen af SST-støtteram
men, navnlig for at sikre gennemsigtighed og klarhed vedrørende:
a) den vejledende indsats og Unionens forskellige finansieringskilder
b) deltagelsen i SST-støtterammen og de aktioner, den støtter
c) udviklingen af netværksdannelsen mellem medlemsstaternes SSTaktiver og af leveringen af SST-tjenester
d) udvekslingen og anvendelsen af SST-oplysningerne.

Artikel 7
Medlemsstaters deltagelse
1.
En medlemsstat, der ønsker at deltage i gennemførelsen af aktio
nerne i artikel 4, indgiver en ansøgning til Kommissionen, der påviser
overholdelse af følgende kriterier:
a) ejerskab af eller adgang til:
i) passende SST-sensorer, som er til rådighed eller under udvikling,
og tekniske og menneskelige ressourcer til at drive disse eller
ii) passende operationelle kapaciteter til analyse og databehandling
specielt beregnet til SST
b) udarbejdelse af en handlingsplan til gennemførelse af aktionerne i
artikel 4, herunder bestemmelser for samarbejde med andre
medlemsstater.
2.
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter vedrørende
procedurerne for indsendelse af ansøgninger og medlemsstaternes over
holdelse af kriterierne i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages
efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.
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3.
Alle medlemsstater, der overholder kriterierne i stk. 1, udpeger en
national enhed til at repræsentere sig. De udpegede nationale enheder
udgør et konsortium og indgår den i artikel 10 omhandlede aftale.
4.
Kommissionen offentliggør og opdaterer listen over deltagende
medlemsstater på sit websted.
5.
Ansvaret for driften af sensorer, behandlingen af data og gennem
førelsen af datapolitik ligger hos de deltagende medlemsstater. De
deltagende medlemsstaters aktiver forbliver til fulde under national
kontrol.

Artikel 8
EU-Satellitcentrets rolle
EU-Satellitcentret (SATCEN) kan samarbejde med det konsortium, der
skal oprettes i henhold til artikel 7, stk. 3. I så fald fastsætter det de
nødvendige gennemførelsesbestemmelser med de deltagende medlems
stater.

Artikel 9
SST-data og SST-oplysninger
For anvendelsen og udvekslingen af SST-oplysninger, som konsortiet
har frigivet, og anvendelsen af SST-data inden for rammerne af SSTstøtterammen i forbindelse med gennemførelsen af aktionerne i artikel 4,
gælder følgende regler:
a) uautoriseret videregivelse af data og oplysninger skal forhindres,
men samtidig skal der være mulighed for effektive operationer og
optimering af anvendelsen af de generede oplysninger
b) SST-datasikkerheden skal være sikret
c) SST-oplysninger og -tjenester skal stilles til rådighed for modtagerne
af SST-tjenester, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, efter »need-toknow«-princippet i overensstemmelse med de instruktioner og
sikkerhedsregler, som ophavsmanden til oplysningerne og ejeren af
det pågældende rumobjekt ønsker overholdt.

Artikel 10
Koordinering af operationelle aktiviteter
De udpegede nationale enheder, der udgør konsortiet i artikel 7, stk. 3,
indgår en aftale, der fastsætter reglerne og mekanismerne for deres
samarbejde om gennemførelsen af aktionerne i artikel 4. Aftalen skal
især indeholde bestemmelser om:
a) anvendelsen og udvekslingen af SST-oplysninger under hensyntagen
til de godkendte anbefalinger i »Space Situational Awareness data
policy — recommendations on security aspects«,
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b) etableringen af en risikostyringsstruktur til sikring af gennemførelsen
af bestemmelserne om anvendelse og sikker udveksling af SST-data
og SST-oplysninger
c) samarbejdet med SATCEN for at gennemføre aktionen i artikel 4,
stk. 1, litra c).
Artikel 11
Overvågning og evaluering
1.

Kommissionen overvåger gennemførelsen af SST-støtterammen.

2.
Senest den 1. juli 2018 fremsender Kommissionen en rapport om
gennemførelsen af SST-støtterammen til Europa-Parlamentet og Rådet
vedrørende opnåelsen af denne afgørelses mål, både hvad angår resul
tater og virkninger, ressourceanvendelsens effektivitet og den europæ
iske merværdi.
Rapporten kan ledsages af forslag til ændringer, hvis det er relevant,
herunder muligheden for en basisretsakt for SST som omhandlet i
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.
Artikel 12
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som
omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning
(EU) nr. 182/2011.
Artikel 13
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 14
Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

