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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a globális navigációs műholdrendszerek közlekedési alkalmazásairól – a rövid és 
középtávú uniós politikáról
(2010/2208(INI))

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához címzett „Intézkedési terv: a globális 
navigációs műholdrendszer (GNSS) alkalmazásai” című, 2010. június 4-i közleményére 
(COM(2010)0308), 

– tekintettel a Tanács e cselekvési tervről szóló, 2010. október 1-jei következtetéseire 
(14146/10),

– tekintettel az európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo)
végrehajtásának folytatásáról szóló, 2008. július 9-i 683/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1, 

– tekintettel az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák 
létrehozásáról szóló, 2004. július 12-i 1321/2004/EK tanácsi rendeletre2,

– tekintettel a műholdas navigációs alkalmazásokról szóló, 2006. december 8-i bizottsági 
zöld könyvre (COM(2006)0769),

– tekintettel az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról, az európai műholdas 
rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló 1321/2004/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a 683/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2010. szeptember 22-i 912/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre3, 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, a Galileo-
program alakulásáról szóló közleményről szóló, 2004. január 24-i állásfoglalására4,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7–0000/2011),

A. mivel a globális navigációs műholdrendszerek alkalmazásai mára valamennyi közlekedési 
ágazatban folytatott tevékenység központi és nélkülözhetetlen részét képezik, és mivel 
ezek hatékony és eredményes működtetése a közlekedést biztonságosabbá, fokozottabban 
környezetbaráttá és gazdaságosabbá teszik, 

                                               
1 HL L 196., 2008.7.24., 1. o.
2 HL L 246., 2004.7.20., 1. o.
3 HL L 276., 2010.10.20., 11. o.
4 HL C 96. E, 2004.4.21., 128. o.
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B. mivel a közlekedési alkalmazások a globális navigációs műholdrendszerek összes 
alkalmazásának 20%-át teszik ki, és mivel a – leginkább a közlekedéshez kapcsolódó –
biztonsági műveletek ezek további 5%-át adják,

C. mivel az Európai Unió a globális navigációs műholdrendszerek működtetéséhez szükséges 
alapvető infrastruktúra tekintetében nem függhet vég nélkül az eredetileg más célokra, 
más országok által kifejlesztett rendszerektől,

D. mivel Európa EGNOS-rendszerét úgy tervezték meg, hogy az kielégítse az európai 
közlekedési és egyéb igényeket, és az összeegyeztethető a GPS-szel és a sokkal pontosabb 
Galileo-rendszerrel,

E.  mivel az EGNOS kereskedelmi közlekedési alkalmazásainak növekszik a globális piaca, 
amelyet maximálisan biztosítani kell az európai vállalkozások gazdasági előnyeinek 
realizálása érdekében, 

1. üdvözli a Bizottság „Intézkedési terv: a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) 
alkalmazásai” című közleményét, és az abban javasolt számos konkrét ágazati, 
szabályozási és horizontális intézkedést;

2. egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezen a ponton a célzott intézkedési terv a legjobb 
választás ahhoz, hogy az EGNOS fejlesztése és alkalmazása – különösen a közlekedés 
területén – további lendületre kapjon;

3. megállapítja, hogy az intézkedési tervben szereplő 15 ágazatspecifikus javaslat közül 
kilenc közvetlenül a közlekedésre vonatkozik, a többi javaslat közül pedig a legtöbbre a 
megfelelő közlekedési alkalmazások alátámasztásához van szükség;

4. egyetért azzal, hogy az EGNOS a polgári repülés területén való alkalmazásának 
előmozdítására irányuló intézkedés stratégiai követelmény az egységes európai égbolt 
végrehajtása szempontjából, különösen a leszállási eljárásokat és a kisebb repülőtereket 
illetően;

5. sajnálja, hogy az EGNOS jelenleg nem terjed ki az Európai Unió egészére, és felszólít 
arra, hogy az EGNOS-rendszert kiemelt jelleggel terjesszék ki Dél-, Kelet-, valamint 
Délkelet-Európára is;

6. támogatja azt a nézetet, miszerint az EGNOS jelentősen hozzájárulhat a közúti 
forgalomirányításához, valamint hogy az ágazatban tájékoztató kampányra van szükség 
azon lehetőségek átfogóbb kihasználása érdekében, amelyekkel az EGNOS szolgál a 
díjbeszedés, az eCall, valamint a valós idejű nyomon követés tekintetében a 
biztonságosabb és fokozottabban környezetbarát közúti közlekedéshez való hozzájárulás 
megvalósítása érdekében;

7. ezért felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze elő a szükséges szabályozási javaslatokat, 
hogy a GNSS által a közúti biztonság és árufuvarozási hatékonyság tekintetében 
biztosított hozzáadott érték létrejöhessen;

8. egyetért azzal, hogy a Bizottságnak körültekintően kell mérlegelnie a digitális 
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menetírókról szóló hatályos jogszabályok módosításának szükségességét annak biztosítása 
érdekében, hogy a GNSS által a hely- és a sebesség-meghatározás tekintetében kínált 
lehetőségeket megfelelően használják fel; 

9. egyetért azzal, hogy a Bizottságnak lépéseket kell tennie a GNSS tengeri és belvízi 
közlekedési ágazatbeli esetleges alkalmazásaival kapcsolatos tudatosság felkeltése, 
valamint az EGNOS-alapú alkalmazásoknak az IMO és az ICAO szintjén való 
elfogadtatása érdekében;

10. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság – a költségvetési eljárással és a jövőbeli többéves 
pénzügyi kerettel összefüggésben – tegyen javaslatot a GNSS-sel kapcsolatos kutatáshoz 
és fejlesztéshez, valamint a GNSS végrehajtásához szükséges, megfelelő szintű 
finanszírozás biztosítására; 

11. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt, hogy az egyszerűsített eljárások miként 
biztosíthatják e pénzösszegek hatékonyabb kifizetését a közlekedés területén megvalósuló 
kutatások támogatása érdekében;

12. megállapítja, hogy szükség van a GNSS-specifikus alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kutatásra irányuló befektetésekre, ami döntő fontosságú a GNSS-
szolgáltatások megfelelő kidolgozásához és alkalmazásához;

13. sajnálatosnak tartja, hogy az EGNOS-, illetve Galileo-alapú alkalmazásokkal kapcsolatos 
kutatásra és innovációra elkülönített pénzeszközök elégtelensége késlelteti a technológiai 
fejlődést és az ipari kapacitás növekedését az Európai Unióban;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Bevezetés

2010. június 14-én a Bizottság közzétette a globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) 
szóló intézkedési tervét, amely 24 konkrét intézkedési ajánlást tartalmazott. Az intézkedési 
terv általános hátterében a globális műholdas navigációs rendszerek általános alkalmazása, 
konkrétan pedig az EGNOS (európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás) 
fejlesztése és alkalmazása állt. Az EGNOS a Galileo-rendszer előfutára. Az ágazat egésze 
óriási mértékű bővülésen ment keresztül azóta, hogy amerikai műholdlétesítmények 2000-ben 
először elkezdtek GPS-szolgáltatásokat nyújtani. Becslések szerint 2008-ban a világpiaci 
érték 124 milliárd euró volt, amely a tervek szerint 2025-re Európában eléri a 230 milliárd 
eurót. Ebből 20%-ot tesznek ki az intelligens közlekedési rendszerek (ITS-ek), 5%-ot pedig a 
biztonsági alkalmazások, ideértve a közlekedési biztonsági alkalmazásokat. 

Az EU azért indította el az EGNOS-projektet (és a Galileot), hogy a polgári alkalmazás 
tekintetében garantált jeleket szolgáltasson, valamint hogy biztosítsa azt, hogy az európai ipar 
minden szinten lehetőséggel rendelkezzen arra, hogy ezen a növekvő stratégiai piacon 
versenyezzen.  Európa jelenlegi 25%-os piaci részesedése elmarad a várakozásoktól. Az 
EGONS GPS-kompatibilis, de több lehetőséget fog kínálni akkor, ha a Galileo 2013-ban 
működésbe lép. Az EGNOS tízszer pontosabb a GPS-nél.

A GPS és a Galileo együttműködésére vonatkozóan az EU és az USA között létrejött 
megállapodás biztosítja az interoperabilitást, és a műholdak számának növekedésével, 
valamint a fejlett GPS-rendszerek alkalmazásával a sebesség és a pontosság szintjei is 
javulnak.  A legfejlettebb polgári rendszerek alkalmazásával a közeljövőben 45 cm-es 
pontosság biztosítható. 

Az intézkedési terv tartalma

Az intézkedési terv felsorakoztatja a Bizottság véleménye szerint ahhoz szükséges lépéseket, 
hogy a GNSS elérje azt a „kritikus tömeget”, amelytől már biztosított a sikere. A Bizottság 
egy célzott intézkedési terv kidolgozását kívánatosabbnak tartja egy olyan átfogó intézkedési 
tervnél – amely azzal a kockázattal jár, hogy megfeneklik a kezdeményezések bőségében –, 
valamint a puszta konzultációnál, amely nem biztosítja a lendületet  Az intézkedési terv 
időbeli kerete: 2010–2013.

Közlekedés ágazat az intézkedési tervben

Az intézkedési tervben szereplő 15 ágazati intézkedés közül 9 rendelkezik közvetlen és 
jelentős közlekedési alkalmazással. Ezek a következők:

– az EGNOS-rendszer tanúsítása a polgári repülésben az egységes európai égbolt 
létrehozásának megkönnyítése érdekében,



PR\850853HU.doc 7/9 PE454.505v01-00

HU

– tanúsítási testület és eljárások létrehozása az intelligens közúti közlekedési 
rendszerek, köztük a fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek gyártóival 
együttműködésben,

– az EGNOS- és a Galileo-alkalmazások felhasználása a tengeri közlekedésben, a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) konzultálva, különösen a kikötőkben, a 
part menti területeken és a forgalmas hajózási útvonalakon a tengeri közlekedési 
navigáció javítása érdekében; egy másik alkalmazás a belvízi közlekedést érintené,

– figyelemfelkeltő kampány, amely bemutatja az EGNOS előnyeit a közúti 
közlekedésben részt vevők számára, különösen az olyan, az uniós jog által már 
szabályozott területeken mint például az elektronikus díjbeszedő rendszerek 
interoperabilitása, az állatok szállítása vagy például az e-Call és a konténerek valós 
idejű nyomon követése,

– az Eurocontrollal együtt az Európai Bizottság a következőkben fog részt venni:
a légi járművek gyártóira összpontosító figyelemfelkeltő és piacfejlesztési kampány,
az EGNOS légi közlekedésben való használatának tanúsítását követően az általános 
légi közlekedés és a kisebb repülőterek,

– hasonlóképpen az Európai Bizottság részt fog venni egy olyan figyelemfelkeltő 
kampányban, amely a berendezésgyártókra és hajóépítőkre, kikötői hatóságokra, 
valamint hajótulajdonosokra irányul az EGNOS tengeri ágazatban való rendelkezésre 
állását illetően,

– szükség lehet néhány szabályozási intézkedésre a GNSS által a közúti biztonság (pl. a 
veszélyes árul szállításának nyomon követése vagy a távolsági tömegközlekedés), az 
árufuvarozás hatékonysága és a hatékonyabb forgalomirányítás tekintetében biztosított 
hozzáadott értékének garantálásához, ennek kiegészítéseként a Bizottság meg fogja 
vizsgálni a távolsági buszjáratok GNSS-alapú nyomon követésére és a GNSS-alapú 
multimodális logisztikára vonatkozó irányelvekre vonatkozó javaslatok benyújtásának 
szükségességét,

– a Bizottság meg fogja vizsgálni a digitális menetírókról szóló rendelet azzal a céllal 
történő módosításának szükségességét, hogy kihasználják a GNSS-alapú hely-, idő- és 
sebesség-meghatározással kapcsolatos, hitelesített információk rendelkezésre állását,

– a Bizottság meg fogja vizsgálni a gépjárművek GNSS-szel és rádiófrekvencia-
azonosítás (RFID) alapján működő fedélzeti funkcionális egységgel való 
felszereléséről szóló irányelv szükségességét, mind a jármű pontos, hitelesített 
helymeghatározásának, mind pedig elektronikus azonosításának biztosítása érdekében, 
megfelelően figyelembe véve a magánélettel és az adatvédelemmel kapcsolatos 
szabályokat. 
Az intézkedési tervben szereplő 9 horizontális intézkedés – mint például az EGNOS 
népszerűsítése, illetve a tudatosság fokozása harmadik országokban – szintén óriási 
hatással lesz a közlekedési ágazatra. Egyértelmű, hogy közép- és hosszú távon ezek az 
intézkedések együttesen jelentős hatást gyakorolhatnak az összes közlekedési módra.
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Mire van most szükség?

A Bizottság van a legjobb helyzetben az intézkedési terv végrehajtásának koordinálásához, 
hogy elkerülhetők legyenek tagállami szinten az egymást átfedő intézkedések, valamint a 
GNSS-alkalmazások hatálya alá tartozó uniós politikai területek sokféleségében az általános 
előrehaladás biztosításához.

Ezt figyelembe véve, és tekintettel arra az óriási pozitív gazdasági hatásra, amelyet az 
EGNOS – fejlesztése és a lehető legszélesebb körű alkalmazása esetén – a tágabb értelemben 
vett európai gazdaságra gyakorolni fog, két további intézkedés bizonyul szükségesnek. 
Először is, a Bizottságnak fontossági sorrendbe kell állítania az általa az intézkedési tervben 
javasolt intézkedéseket.

Az EGNOS-nak az Európai Unió egészét le kell fednie, és rendkívül fontos lenne a rendszer 
Észak-, Kelet- és Délkelet-Európára történő kiterjesztése. Ahhoz, hogy közlekedési 
szempontból az EGNOS teljes mértékben hatékony legyen, hatókörének az egész Unióra, sőt, 
közeli szomszédainkon túlra kell kiterjednie.

A polgári légi közlekedés területén a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk az EGNOS-alapú 
leszállási eljárások kifejlesztését és alkalmazását, az EGNOS-alapú eljárásokat és 
szolgáltatásokat pedig a lehető leghamarabb tanúsításnak kell alávetni a polgári légi 
közlekedés vonatkozásában. Ez stratégiai követelmény a valóban egységes európai égbolt 
szempontjából.

Az is egyértelmű, hogy az EGNOS és a GNSS általánosságban jelentős mértékben járulhat 
hozzá a biztonsági és környezetvédelmi célkitűzésekhez, és a szabadabb közlekedési 
áramláshoz a közúti közlekedésben a közúti díjszedéssel kapcsolatos rendelkezésre állásán 
keresztül.

Mindemellett az EGNOS-szal és a Galileóval kapcsolatos tudatosság felkeltése a tengeri 
közlekedés és a polgári légi közlekedés területein kikövezheti az utat afelé, hogy a 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
(ICAO) elfogadja az e rendszereken alapuló, a biztonság szempontjából kritikus 
alkalmazásokat.

Világos azonban, hogy ezek közül semmi nem valósítható meg a vonatkozó kutatásba és 
fejlesztésbe való megfelelő befektetés nélkül.  Itt pedig aggasztó a finanszírozási hiány.

Ezzel és a fentiekben kifejtettekkel kapcsolatban a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
2010. december 1-jén rövid meghallgatást tartott a GNSS közlekedési alkalmazásairól. Ennek 
keretében meghallgatott két, a GNSS üzleti gyakorlataival foglalkozó szakértőt, akik közül 
egyik egy viszonylag új technológiai céget, a másik pedig egy olyan vállalkozást képviselt, 
amely az e téren nyújtott kezdő finanszírozásra szakosodott. E szakértők azonosították az 
uniós kockázati tőke finanszírozási hiányát a kis- és középvállalkozásoknál, a 7. és 8. 
keretprogram esetében pedig az egyszerűsített eljárások szükségességét annak érdekében, 
hogy azok a kereskedelmi szereplők számára vonzóbbá váljanak. Ezenfelül az iparnak 
bizonyosságra van szüksége a folyamatos kutatási és fejlesztési finanszírozást illetően, 
amelyet a 7. keretprogrambeli eredeti szintekre kell visszaállítani. Az EU az egyetlen olyan 
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kereskedelmi blokk, amely nem biztosít közvetlen finanszírozást a saját GNSS-programjához.


