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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o dopravních aplikacích globálních družicových navigačních systémů – krátkodobá
a střednědobá politika EU
(2010/2208(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 14. června 2010 nazvané 
„Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS) 
(KOM(2010)0308),

– s ohledem na závěry Rady ze dne 1. října 2010 týkající se tohoto akčního plánu 
(14146/10),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 
2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)1, 

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících 
struktur pro evropské družicové navigační programy2,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 8. prosince 2006 o aplikacích družicové 
navigace (KOM(2006)0769),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 
2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) 
č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy
a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/20083, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 29. ledna 2004 o sdělení Komise Evropskému 
parlamentu a Radě o provádění programu Galileo4,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro 
průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že aplikace GNSS jsou nyní ústředním a nepostradatelným 
charakteristickým prvkem v činnosti každého odvětví dopravy, a vzhledem k tomu, že 
jejich účinné a účelné užívání zvyšuje bezpečnost dopravy, která je díky nim i šetrnější
k životnímu prostředí a je hospodárnější,

B. vzhledem k tomu, že 20 % aplikací GNSS bylo vyvinuto pro dopravu a v dalších 5 % se 

                                               
1 Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.
2 Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.
3 Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
4 Úř. věst. C 96 E, 21.4.2004, s. 128.
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jedná o bezpečnostní aplikace, které jsou většinou s dopravou spojené, 

C. vzhledem k tomu, že základní infrastruktura Evropské unie, jíž je zapotřebí pro fungování 
GNSS, nemůže být trvale odkázána na systémy, které byly původně vyvinuty jinými 
zeměmi pro odlišné účely,

D. vzhledem k tomu, že evropský systém EGNOS je navržen tak, aby odpovídal našim 
dopravním potřebám a splňoval další požadavky a že je kompatibilní s GPS i s výrazně 
přesnějším systémem Galileo,

E. vzhledem k tomu, že dopravní aplikace EGNOS určené ke komerčnímu využití 
představují rostoucí světový trh, který je třeba co nejvíce zabezpečit k hospodářskému 
prospěchu evropského obchodu, 

1. vítá sdělení Komise „Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního 
systému (GNSS)“ a soubor konkrétních odvětvových, regulačních a horizontálních 
opatření, která v něm Komise navrhla;

2. souhlasí s Komisí, že cílený akční plán v této chvíli představuje nejlepší způsob, jak dále 
stimulovat vývoj a používání aplikace EGNOS, a to zejména v dopravě;

3. konstatuje, že z 15 konkrétních odvětvových návrhů představených v akčním plánu se jich 
devět přímo týká dopravy a že většina ostatních návrhů je potřebná pro zajištění podpory 
příslušným dopravním aplikacím;

4. souhlasí s tím, že k uskutečnění iniciativy jednotného evropského nebe je strategicky 
nezbytné propagovat používání aplikace EGNOS v civilním letectví, zejména během 
přistávacích manévrů a na malých letištích;

5. vyjadřuje politování nad tím, že EGNOS v současné době nepokrývá celou Evropskou 
unii, a žádá, aby bylo přednostním úkolem tento systém rozšířit na jižní, východní
a jihovýchodní Evropu;

6. souhlasí s názorem, že EGNOS může významně podpořit řízení silniční dopravy a že je
v tomto odvětví nutné vést informační kampaně, mají-li být lépe využity možnosti, které 
tento systém nabízí v souvislosti s vybíráním mýtného, využíváním systému eCall
a sledováním pohybu vozidel v reálném čase, s cílem zvýšit bezpečnost silničního 
provozu a snížit jeho dopady na životní prostředí;

7. vyzývá proto Komisi, aby předložila potřebné legislativní návrhy, aby bylo možné využít 
přínosu GNSS, pokud jde o větší bezpečnost na komunikacích a účinnější nákladní 
dopravu;

8. souhlasí s tím, že by Komise měla pečlivě posoudit, zda je třeba upravit platné právní 
předpisy o digitálních tachografech, má-li se zajistit, aby byly náležitě využity příležitosti 
nabízené GNSS pro určování polohy a poskytování informací o rychlosti;

9. souhlasí s tím, že by Komise měla přijmout opatření ke zvýšení informovanosti
o případných aplikacích GNSS pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu a ke 
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schválení aplikací založených na systému EGNOS na úrovni Mezinárodní námořní 
organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO);

10. trvá na tom, že by Komise měla v souvislosti s rozpočtovým procesem a budoucím 
víceletým finančním rámcem navrhnout, aby byla pro výzkum a vývoj GNSS i pro jejich 
zavádění zajištěna náležitá úroveň financování;

11. naléhá na Komisi, aby přezkoumala, jak by zjednodušené postupy mohly zaručit účinnější 
vyplácení těchto finančních prostředků na podporu výzkumu v dopravním sektoru;

12. konstatuje, že je třeba investovat do výzkumu aplikací a služeb GNSS, který má 
rozhodující význam pro náležitou přípravu a využívání služeb GNSS;

13. vyjadřuje politování nad tím, že kvůli nedostatečným finančním prostředkům vyčleněným 
na výzkum a inovace aplikací, které jsou založené na systému EGNOS nebo Galileo, se 
zpomaluje technologický pokrok a růst průmyslové kapacity v Evropské unii;

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Dne 14. června 2010 Komise zveřejnila Akční plán pro aplikace globálního družicového 
navigačního systému (GNSS), který obsahoval 24 konkrétních doporučení. Tento akční plán 
byl vypracován v době, kdy byly obecně zaváděny globální družicové navigační systémy, 
konkrétně během vývoje a spouštění systému EGNOS (Evropská služba geostacionárního 
navigačního pokrytí). EGONS je předchůdcem systému GALILEO. Od roku 2000, kdy se 
začala využívat GPS navigace prostřednictvím amerických družic, zažívá celé odvětví 
obrovský rozmach. Jeho hodnota na světovém trhu se v roce 2008 odhadovala na 124 miliard 
EUR a předpokládalo se, že do roku 2025 dosáhne 230 miliard EUR. Toto odvětví z 20 % 
zastupují inteligentní dopravní systémy a z 5 % bezpečnostní aplikace, včetně dopravních 
bezpečnostních aplikací.

EU zahájila projekt EGNOS (a Galileo) s cílem poskytovat signály výlučně pro civilní účely
a zajistit, aby evropský průmysl na všech úrovních mohl obstát v konkurenci na tomto 
rostoucím trhu strategického významu. Současný evropský 25% podíl nenaplnil očekávání. 
EGNOS je kompatibilní se systémem GPS, ale bude nabízet více možností, až bude v roce 
2013 uveden do provozu systém Galileo. EGNOS je desetkrát přesnější než GPS.

Dohoda EU a USA o spolupráci systémů GPS a Galileo zajistí interoperabilitu a vzhledem
k tomu, že se zvyšuje počet družic a že se zavádí pokročilé systémy GPS, zvyšuje se jejich 
rychlost a přesnost. V blízké budoucnosti lze díky používání nejvyspělejších civilních 
systémů dosáhnout přesnosti až na 45 cm. 

Akční plán

Komise v akčním plánu načrtla kroky, které jsou podle jejího názoru nezbytné k tomu, aby 
GNSS překonaly „kritický bod“ zaručující úspěch projektu. Komise upřednostňuje 
vypracování cíleného, a nikoli komplexního akčního plánu, kterému hrozí, že uvízne
v přemíře iniciativ a ustrne na pouhých konzultacích, takže by nemusel vytvořit dostatečné 
pobídky. Tento akční plán má být proveden v letech 2010 až 2013. 

Doprava v akčním plánu

Akční plán obsahuje 15 odvětvových opatření, z nichž devět má okamžité a významné 
důsledky pro dopravu:

– certifikaci systému EGNOS pro civilní letectví, což pomůže vytvořit „jednotné 
evropské nebe“;

– vytvoření certifikačního orgánu a postupů ve spolupráci s výrobci inteligentních 
dopravních systémů pro silniční dopravu, včetně pokročilých systémů pro podporu 
řízení; 
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– ve spolupráci s Mezinárodní námořní organizací zavedení systémů EGNOS
a GALILEO do námořní dopravy s cílem zlepšit námořní navigaci zejména
v přístavech, pobřežních oblastech a na frekventovaných námořních plavebních 
cestách; používání obdobné aplikace i na vnitrozemských vodních cestách;

– uspořádání informační kampaně, která vysvětlí přínosy systému EGNOS pro zájmové 
skupiny v silniční dopravě, a to zejména v oblastech, na něž se již vztahují právní 
předpisy EU, jako je interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného, 
přeprava zvířat, systém eCall a sledování kontejnerů v reálném čase,

– jakmile získá EGNOS certifikaci pro použití v letectví, Komise ve spolupráci
s organizací Eurocontrol povede kampaň za účelem poskytování informací a otevření 
trhu, která se zaměří na výrobce letadel, subjekty v oblasti všeobecného letectví a na 
malá letiště;

– Evropská komise obdobně uspořádá kampaň zaměřenou na výrobce zařízení, stavitele 
lodí, přístavní orgány a majitele lodí, v jejímž rámci bude informovat o možnostech 
využití systému EGNOS v námořní dopravě;

– má-li se zajistit, aby byl GNSS skutečně přínosný pro bezpečnost silniční dopravy 
(např. monitorování přepravy nebezpečného nákladu nebo pro dálkovou veřejnou 
dopravu), efektivnější nákladní dopravu nebo lepší řízení dopravy bude zřejmě 
nezbytné přijmout některá regulační opatření; Komise proto také prozkoumá, zda by 
bylo vhodné vypracovat návrh směrnice o monitorování dálkových autobusů pomocí 
GNSS a směrnice o multimodální logistice na základě GNSS;

– Komise přezkoumá, zda by bylo vhodné změnit nařízení o digitálních tachografech
s cílem využít ověřené informace o poloze, čase a rychlosti získané prostřednictvím 
GNSS;

– Komise přezkoumá, zda by bylo vhodné vypracovat směrnici o vybavení vozidel 
palubní funkční jednotkou kompatibilní se systémem GNSS a systémem identifikace 
na základě rádiové frekvence (RFID), která by poskytovala ověřené údaje o přesné 
poloze vozidla i jeho elektronickou identifikaci, přičemž by byly řádně dodržovány 
předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů.
Významný dopad na odvětví dopravy bude mít také devět horizontálních opatření 
zahrnutých do akčního plánu, jako je propagace systému EGNOS ve třetích zemích 
nebo zvyšování jejich informovanosti. Je zjevné, že budou-li všechna tato opatření 
zvažována společně, mohou mít v střednědobém i dlouhodobém výhledu významný 
dopad na všechny typy dopravy.

Co je nyní třeba udělat?

Komise má nejlepší předpoklady pro koordinaci provádění akčního plánu, aby se zamezilo 
zdvojování činnosti na úrovni členských států a aby se zajistil celkový pokrok v četných 
oblastech politik EU, kterých se týkají aplikace GNSS.
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Vzhledem k této skutečnosti a k blahodárným ekonomickým důsledkům systému EGNOS pro 
širší evropské hospodářství (za předpokladu, že při jeho vývoji a zavádění budou maximálně 
vyčerpány všechny možnosti) je nutno učinit dva další kroky. Zaprvé, Komise musí učinit
z opatření, která navrhuje v akčním plánu, prioritu.

EGNOS musí pokrývat celou Evropskou unii a jeho rozšíření na severní, východní
a jihovýchodní Evropu je přednostním úkolem. Má-li být EGNOS pro dopravní účely plně 
efektivní, musí zahrnovat nejen celou Unii, ale i naše nejbližší sousedy.

V oblasti civilního letectví musí členské státy podporovat vývoj a používání aplikace EGNOS 
pro přistávací manévry a bezodkladně certifikovat jeho služby. Jedná se o strategickou 
podmínku pro skutečné vytvoření „jednotného evropského nebe“.

Je také zřejmé, že EGNOS a GNSS obecně mohou významným způsobem posílit bezpečnost
a podpořit dosažení cílů v oblasti životního prostředí a plynulejšího provozu v silniční 
dopravě, protože je lze využívat pro vybírání mýtného.

Kromě toho by měla lepší informovanost o využití systémů EGNOS a Galileo v námořní 
dopravě a civilním letectví připravit půdu pro to, aby Mezinárodní námořní organizace (IMO)
a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) schválily aplikace založené na těchto 
systémech, jež mají kritický význam pro bezpečnost.

Žádný z těchto cílů však nelze samozřejmě splnit bez přiměřených investic do souvisejícího 
výzkumu a vývoje. Míra financování je však znepokojivě nízká.

Výbor pro dopravu a cestovní ruch uspořádal dne 1. prosince 2008 krátké slyšení
o dopravních aplikacích GNSS, kde se projednával nejen tento bod, ale i dříve uvedené 
otázky k této problematice. V jeho průběhu vystoupili dva odborníci, kteří se věnují
komerčnímu využití GNSS. První z nich zastupoval poměrně mladou společnost vyrábějící 
dotčené technologie a v druhém případě se jednalo o odborníka na financování začínajících 
podniků v této oblasti. Poukázali na nedostatečné financování malých a středních podniků 
podporovaných rizikovým kapitálem z prostředků EU a na potřebu zjednodušených postupů 
pro RP 7/ RP 8 s cílem zvýšit atraktivitu pro obchodní subjekty. Dále vyjádřili názor, že toto 
odvětví musí mít záruky, že bude pokračovat financování výzkumu a vývoje, přičemž výše 
finančních prostředků by měla být uvedena na původní úroveň prostředků v 7. rámcovém 
programu. EU je totiž jediným obchodním uskupením, které přímo nefinancuje svůj program
v oblasti GNSS.
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