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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om transportmæssige anvendelser af de verdensomspændende 
satellitnavigationssystemer - EU's politik på kort og mellemlang sigt
(2010/2208(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. juni 2010 til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en 
handlingsplan vedrørende applikationer for det globale satellitnavigationssystem (GNSS) 
(KOM(2010)0308),

– der henviser til Rådets konklusioner af 1. oktober 2010 om denne handlingsplan 
(14146/10),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 
2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede 
navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)1, 

– der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om 
forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret 
radionavigation2,

– der henviser til Kommissionens grønbog af 8. december 2006 om 
satellitnavigationsapplikationer (KOM(2006)0769),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 912/2010 af 22. 
september 2010 om oprettelse af Det Europæiske GNSS-agentur, om ophævelse af Rådets 
forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer 
for satellitbaseret radionavigation og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 683/20083, 

– der henviser til sin beslutning af 29. januar 2004 om Kommissionens meddelelse til 
Europa-Parlamentet og Rådet om statusrapport om Galileo-programmet4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget 
om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2011),

A. der henviser til, at GNSS-applikationer nu er et centralt og uundværligt element for 
virksomheden i alle transportsektorer, og der henviser til, at transporten bliver sikrere, 
mere miljøvenlig og økonomisk, når applikationerne virker effektivt,

                                               
1 EUT L 196 af 24.7.2008, s. 1.
2 EFT L 246 af 20.7.2004, s. 1.
3 EUT L 276 af 20.10.2010, s. 11.
4 EUT C 96 E af 21.4.2004, s. 128.
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B. der henviser til, at 20 % af alle GNSS-applikationer er transportapplikationer, og der 
henviser til, at sikkerhedsoperationer – først og fremmest knyttet til transport - udgør 
yderligere 5 %, 

C. der henviser til, at EU ikke til evig tid kan være afhængig af systemer, der oprindeligt er 
blevet udviklet af andre lande til andre formål, som basis for den grundlæggende 
infrastruktur, der kræves til driften af GNSS, 

D. der henviser til, at det europæiske Egnos-system er udformet til at dække Europas behov 
på transportområdet og andre områder, og at det er kompatibelt med GPS og det 
væsentligt mere præcise Galileo-system,

E. der henviser til, at Egnos’ kommercielle transportapplikationer repræsenterer et voksende 
globalt marked, som man så vidt muligt bør sikre sig til økonomisk fordel for europæisk 
erhvervsliv, 

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om en handlingsplan vedrørende 
applikationer for det globale satellitnavigationssystem (GNSS) og den række specifikke 
sektorrelaterede, lovgivningsmæssige og tværgående aktioner, der foreslås i meddelelsen;

2. er enig med Kommissionen i, at en målrettet handlingsplan på dette tidspunkt er den 
bedste mulighed for at give yderligere impulser til udviklingen og anvendelsen af Egnos, 
navnlig på transportområdet;

3. bemærker, at ud af de 15 sektorspecifikke forslag i handlingsplanen, er de ni direkte 
knyttet til transport, og de fleste af de andre er nødvendige for at understøtte de relevante 
transportapplikationer;

4. er enig i, at en aktion til fremme af anvendelsen af Egnos inden for den civile luftfart er et 
strategisk krav i forbindelse med gennemførelse af det fælles europæiske luftrum, navnlig 
for så vidt angår dets anvendelse til landingsprocedurer og i små lufthavne;

5. beklager, at hele EU ikke i øjeblikket er dækket af Egnos, og anmoder om, at det 
prioriteres højt at udvide Egnos-systemet til det sydlige, østlige og sydøstlige Europa; 

6. går ind for det synspunkt, at Egnos kan yde et vigtigt bidrag til styring af 
landevejstrafikken, og at der er behov for en oplysningskampagne på dette område for at 
øge anvendelsen af de muligheder, det giver med hensyn til opkrævning af afgifter, eCall 
og realtidssporing, med henblik på at bidrage til en sikrere og mere miljøvenlig 
landevejstransport;

7. opfordrer derfor Kommissionen til at fremsætte de nødvendige lovgivningsmæssige 
forslag til at tilføre GNSS en merværdi med hensyn til trafiksikkerhed og effektivitet i 
godstransporten;

8. er enig i, at Kommissionen bør foretage en nøje vurdering af behovet for at ændre den 
eksisterende lovgivning om digitale fartskrivere med henblik på at sikre, at de muligheder 
for oplysninger om position og hastighed, som GNSS giver, anvendes på passende måde; 
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9. er enig i, at Kommissionen bør tage skridt til at øge kendskabet til mulige GNSS-
applikationer til anvendelse til søs og på indre vandveje og til at få Egnos-baserede 
applikationer accepteret på IMO- og ICAO-niveau;

10. insisterer på, at Kommissionen inden for rammerne af budgetproceduren og de kommende 
flerårige finansielle rammer bør foreslå, at der sikres et passende finansieringsniveau til 
forskning i og udvikling af GNSS samt til dets gennemførelse;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge, hvordan forenklede procedurer 
eventuelt kan sikre en mere effektiv udbetaling af disse midler til støtte for forskning på 
transportområdet;

12. noterer sig behovet for investering i forskning i GNSS-specifikke applikationer og 
tjenester, som er af afgørende betydning for, at GNSS-tjenester kan forberedes og 
anvendes på passende måde;

13. beklager, at manglen på midler til forskning og innovation til applikationer, der er baseret 
på Egnos eller Galileo, forsinker det teknologiske fremskridt og væksten i den industrielle 
kapacitet i EU;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Indledning

Den 14. juni 2010 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan vedrørende applikationer 
for det globale satellitnavigationssystem (GNSS), som omfattede 24 specifikke anbefalinger 
om aktioner. Den generelle baggrund for handlingsplanen er udbredelsen af globale 
satellitnavigationssystemer i almindelighed og udviklingen og udbredelse af Egnos (den 
europæiske geostationære navigations-overlay-tjeneste) i særdeleshed. Egnos er forløberen 
for Galileo-systemet. Der har været en enorm ekspansion i sektoren som helhed, siden GPS-
tjenesterne blev stillet til rådighed fra amerikanske satellitfaciliteter i 2000. Den skønnede 
globale markedsværdi i 2008 var på 124 milliarder euro, og den skønnes at nå op på 230 
milliarder euro inden 2025. Heraf tegner intelligente transportsystemer sig for 20 % og 
sikkerhedsapplikationer, herunder transportsikkerhedsapplikationer, for 5 %.

EU har iværksat Egnos-projektet (og Galileo) for at levere signaler, der er garanteret til civil 
brug, og for at sikre, at europæisk erhvervsliv på alle niveauer har mulighed for at konkurrere 
på dette voksende strategiske marked. Europas nuværende markedsandel på 25 % ligger 
lavere end forventet. Egnos er kompatibel med GPS, men vil give flere muligheder, når 
Galileo kommer i drift i 2013. Egnos er ti gange nøjagtigere end GPS.

Aftalen mellem EU og USA om samarbejdet om GPS og Galileo sikrer interoperabilitet, og 
efterhånden som antallet af satellitter stiger, og avancerede GPS-systemer tages i brug, 
forbedres hastigheden og nøjagtigheden. Der vil i nær fremtid kunne opnås en nøjagtighed på
45 cm ved anvendelse af de mest avancerede civile systemer. 

Handlingsplanen

Handlingsplanen angiver de skridt, der efter Kommissionens opfattelse er nødvendige, for at 
GNSS kan nå et punkt med en ”kritisk masse”, som kan sikre dets succes. Kommissionen 
foretrækker at opstille en målrettet handlingsplan i stedet for en samlet handlingsplan, som 
risikerer at køre fast i en overflod af initiativer og rene konsultationer, som måske ikke vil 
skabe nogen impulser. Tidsplanen for handlingsplanen er 2010-2013. 

Transport i handlingsplanen

Ud af de 15 sektorspecifikke aktioner, som indgår i handlingsplanen, har de 9 umiddelbar og 
vigtig anvendelse inden for transportområdet. Det drejer sig om følgende:

- certificering af Egnos-systemer i den civile luftfart med henblik på at fremme 
etableringen af et fælles europæisk luftrum;

- oprettelse af et certificeringsorgan og certificeringsprocedurer i samarbejde med 
fabrikanter til intelligente vejtransportsystemer, herunder avancerede 
førerstøttesystemer;

- tilpasning af Egnos- og Galileo-applikationer til transport til søs, i samråd med Den 
Internationale Søfartsorganisation, med henblik på at forbedre transportnavigationen til 
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søs, navnlig i havne, kystområder og befærdede sejlruter. En anden applikation vil være 
til indre vandveje;

- en oplysningskampagne, der skal demonstrere Egnos’ fordele for landevejstransporten, 
navnlig i områder, der allerede er dækket af EU-lovgivningen, såsom interoperabilitet 
mellem elektroniske systemer til opkrævning af gebyrer eller dyretransport eller på 
andre områder som f.eks. eCall og realtidssporing af containere;

- Kommissionen vil i fællesskab med Eurocontrol engagere sig i en informations- og 
markedsudviklingskampagne, der fokuserer på flyfabrikker, almenflyvning og små 
lufthavne, når Egnos er blevet certificeret til luftfartsbrug;

- Kommissionen vil på samme måde engagere sig i en informationskampagne, der er 
målrettet mod fabrikanter af udstyr og skibsværfter, havnemyndigheder og skibsejere, 
for så vidt angår Egnos’ anvendelighed for skibsfartssektoren;

- eftersom der eventuelt vil være behov for visse lovgivningsmæssige foranstaltninger for 
at tilføre GNSS en merværdi i forbindelse med landevejstransport (f.eks. kontrol af 
transport af farligt gods eller til offentlig transport over lange afstande) og større 
effektivitet i godstransporten eller til forbedret trafikstyring, vil Kommissionen som 
supplement undersøge hensigtsmæssigheden af at fremsætte forslag om direktiver om 
GNSS-baseret overvågning af langdistancebusser og om GNSS-baseret logistik til 
multimodal transport;

- Kommissionen vil undersøge, om det er formålstjenligt at ændre forordningen om 
digitale fartskriver for at udnytte adgangen til bekræftede GNSS-baserede oplysninger 
om position, tid og hastighed;

- Kommissionen vil undersøge, om det er formålstjenligt at vedtage et direktiv om at 
forsyne køretøjer med en indbygget enhed, som er kompatibel med GNSS og 
radiofrekvensidentifikation (RFID), med oplysninger om køretøjets nøjagtige 
bekræftede position og elektroniske identifikation under behørig overholdelse af 
reglerne om privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger.

De ni tværgående aktioner, som indgår i handlingsplanen, som f.eks. fremme af Egnos i 
tredjelande eller øget information i tredjelande vil også være af stor betydning for 
transportsektoren. Det er klart, at hvis alle disse aktioner betragtes under ét, er deres 
potentielle indvirkning på alle transportformer på mellemlang og lang sigt af væsentlig 
betydning.

Hvad er der behov for nu?

Kommissionen er bedst placeret til at koordinere gennemførelsen af handlingsplanen, således 
at overlapning på medlemsstatsniveau undgås, og for at sikre generelle fremskridt på de 
talrige politikområder inden for EU, der dækkes af GNSS-applikationer.

Med henblik på dette og for at opnå den størst mulige gunstige økonomiske virkning, som 
Egnos – hvis det udvikles og udbredes mest muligt - kan få på europæisk økonomi i al 
almindelighed, kræves der to skridt mere. Først og fremmest må Kommissionen prioritere de 
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foranstaltninger, den foreslår i handlingsplanen.

Egnos skal dække hele Den Europæiske Union og bør først og fremmest udvides til det 
nordlige, østlige og sydøstlige Europa. Hvis Egnos skal være fuldstændig effektivt ud fra et 
transportmæssigt synspunkt, skal det kunne dække hele EU og ligeledes nå ud til vore 
nærmeste naboer.

For så vidt angår den civile luftfart, skal medlemsstaterne fremme udvikling og anvendelse af 
Egnos-baserede landingsprocedurer, og der skal lægges vægt på at certificere Egnos-baserede 
procedurer og tjenester til den civile luftfart. Dette er et strategisk krav til et virkeligt fælles 
europæisk luftrum.

Det er også klart, at Egnos og GNSS generelt kan yde et vigtigt bidrag til sikkerheds- og 
miljømålsætninger og til en mere flydende trafik inden for landevejstransporten på grund af 
deres anvendelsesmuligheder i forbindelse med vejafgifter.

Desuden bør et forøget kendskab til Egnos og Galileo på det maritime område og inden for 
den civile luftfart bane vejen for, at Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og 
Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) vil acceptere sikkerhedsrelaterede 
applikationer, der er baseret på disse systemer.

Det er imidlertid klart, at det ikke er muligt at opnå noget af dette uden passende investeringer 
i den dermed forbundne forskning og udvikling. Her er der påvist en bekymrende mangel på 
finansiering.

I forbindelse med dette punkt og alt det foregående afholdt Transport- og Turismeudvalget 
den 1. december 2010 en minihøring om GNSS’ transportapplikationer og hørte to eksperter, 
der arbejder med GNSS, hvor den ene repræsenterede et relativt ungt teknologifirma, og den 
anden var specialist i opstartfinansiering på dette område. De påpegede, at der hersker mangel 
på finansiering med risikokapital til små og mellemstore virksomheder i EU, og at der er 
behov for forenklede procedurer i forbindelse med det syvende og ottende rammeprogram for 
at gøre det mere attraktivt for kommercielle aktører. Desuden skal erhvervslivet have 
sikkerhed for, at der fortsat vil være finansiering til forskning og udvikling, og at denne 
finansiering bør føres tilbage til det oprindelige niveau i det syvende rammeprogram. EU er 
den eneste handelsblok, der ikke yder direkte finansiering til sit GNSS-program.


