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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zastosowań w transporcie globalnych systemów nawigacji satelitarnej –
krótko- i średnioterminowa polityka UE
(2010/2208(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 czerwca 2010 r. skierowany do Rady, 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowany „Plan działania w sprawie zastosowań globalnego 
systemu nawigacji satelitarnej (GNSS)” (COM(2010) 308),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 1 października 2010 r. w sprawie tego planu 
działania (14146/10),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 683/2008 z dnia 
9 lipca 2008 r. w sprawie dalszej realizacji europejskich programów nawigacji satelitarnej 
(EGNOS i Galileo) 1, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie 
ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi2,

– uwzględniając zieloną księgę z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowań nawigacji 
satelitarnej (COM(2006) 769),

– uwzględniając rozporządzenie (UE) nr 912/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 września 2010 r. ustanawiające Agencję Europejskiego GNSS, uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania 
europejskimi programami radionawigacyjnymi i zmieniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 683/20083, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczącą komunikatu Komisji 
skierowanego do Parlamentu Europejskiego i Rady na temat stanu zaawansowania 
programu Galileo4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że zastosowania globalnych systemów nawigacji satelitarnej stanowią 
obecnie główny i niezbędny element w każdym sektorze transportu oraz mając na uwadze, 
że ich wydajne i skuteczne wykorzystanie czyni transport bardziej bezpiecznym, 

                                               
1 Dz.U. L 196 z 24.7.2008, s. 1.
2 Dz.U. L 246 z 20.7.2004, s. 1.
3 Dz.U. L 276 z 20.10.2010, s. 11.
4 Dz.U. C 96 E z 21.4.2004, s. 128.
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przyjaznym środowisku i oszczędnym,

B. mając na uwadze, że zastosowania w transporcie stanowią 20 proc. wszystkich ich 
zastosowań, zaś zastosowania dotyczące bezpieczeństwa – głównie w transporcie –
stanowią dalsze 5 proc., 

C. mając na uwadze, że Unia Europejska nie może bezterminowo polegać na systemach 
opracowanych pierwotnie w innych celach przez inne kraje w zakresie podstawowej 
infrastruktury wymaganej do obsługi GNSS,

D. mając na uwadze, że europejski system EGNOS został zaprojektowany z myślą o 
potrzebach związanych z transportem i innych oraz że jest on kompatybilny z GPS i z 
dużo dokładniejszym systemem Galileo,

E. mając na uwadze, że komercyjne zastosowania EGNOS w transporcie stanowią rosnący 
segment rynku, który należy w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć z gospodarczą 
korzyścią dla europejskich przedsiębiorstw, 

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji dotyczący planu działania w sprawie 
zastosowań globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz szereg konkretnych 
sektorowych, regulacyjnych i horyzontalnych działań w nim zaproponowanych;

2. zgadza się z Komisją, że ukierunkowany plan działania jest na tym etapie najlepszym 
wyjściem dla dalszego pobudzenia rozwoju i zastosowań EGNOS, zwłaszcza w dziedzinie 
transportu;

3. zauważa, że z 15 uporządkowanych według sektorów propozycji w planie działania 
dziewięć odnosi się bezpośrednio do transportu, a większość pozostałych jest wymagana 
jako podstawa odpowiednich zastosowań w transporcie; 

4. zgadza się, że podjęcie działań na rzecz propagowania wykorzystania EGNOS w 
lotnictwie cywilnym jest strategicznym wymogiem niezbędnym dla utworzenia jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza jeśli chodzi o jego zastosowanie w 
procedurach lądowania i na małych lotniskach; 

5. ubolewa, że cała Unia Europejska nie jest obecnie objęta EGNOS, i apeluje o 
priorytetowe potraktowanie rozszerzenia systemu EGNOS na Europę południową, 
wschodnią i południowo-wschodnią;

6. zgadza się z poglądem, że EGNOS może znacząco wpłynąć na zarządzanie ruchem 
drogowym oraz że w tym sektorze potrzebna jest kampania uświadamiająca w celu 
zwiększenia wykorzystywania oferowanych przez niego możliwości w zakresie 
pobierania opłat, eCall i monitorowania w czasie rzeczywistym, aby dzięki temu 
zwiększyć bezpieczeństwo transportu drogowego i zmniejszyć jego szkodliwy wpływ na 
środowisko;

7. apeluje w związku z tym do Komisji o przedstawienie koniecznych wniosków 
regulacyjnych, które dzięki zaletom GNSS zwiększą bezpieczeństwo na drogach i 
wydajność transportu towarowego;
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8. zgadza się, że Komisja powinna starannie rozważyć konieczność zmiany obowiązującego 
ustawodawstwa w zakresie tachografów cyfrowych, aby zagwarantować odpowiednie 
korzystanie z możliwości oferowanych przez GNSS w zakresie informacji na temat 
określania położenia i prędkości;

9. zgadza się, że Komisja powinna podjąć kroki w celu zwiększenia wiedzy na temat 
możliwych zastosowań GNSS w sektorze transportu morskiego i śródlądowego i 
zaakceptowania zastosowań opartych na EGNOS na szczeblu IMO i ICAO;

10. nalega, aby Komisja zaproponowała, w kontekście procedury budżetowej i przyszłych 
wieloletnich ram finansowych, zagwarantowanie odpowiedniego poziomu finansowania 
badań i rozwoju GNSS, a także jego wdrożenia;

11. wzywa Komisję do przeanalizowania, jak uproszczone procedury mogą zagwarantować 
wydajny podział funduszy przeznaczonych na wsparcie badań w dziedzinie transportu;

12. zauważa konieczność inwestowania w badania nad zastosowaniami i usługami 
powiązanymi z GNSS, co ma decydujące znaczenie dla właściwego przygotowania i 
wykorzystania usług GNSS;

13. ubolewa, że niedobór funduszy przeznaczonych na badania i innowacje w zakresie 
zastosowań opartych na EGNOS lub Galileo opóźnia postęp technologiczny i wzrost 
potencjału przemysłowego Unii Europejskiej;

14. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dniu 14 czerwca 2010 r. Komisja opublikowała plan działania w sprawie zastosowań 
globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) obejmujący 24 szczegółowe zalecenia co 
do dalszych działań. Szerokim kontekstem dla planu działań jest ogólne uruchomienie 
globalnych systemów nawigacji satelitarnej, a konkretnie rozwój i uruchomienie EGNOS 
(europejski system wspomagania satelitarnego). EGNOS jest prekursorem systemu 
GALILEO. Cały ten sektor doświadczył ogromnej ekspansji od czasu pierwszych dostaw 
usług GPS z amerykańskich urządzeń satelitarnych w 2000 r. Szacunkowa globalna wartość 
tego rynku w 2008 r. wynosiła 124 mld euro, a według prognoz w 2025 r. wzrośnie ona do 
230 mld euro. W tym 20 proc stanowią inteligentne systemy transportowe i 5 proc. 
zastosowania związane z bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem w zakresie transportu.

UE zapoczątkowała projekt EGNOS (i Galileo), aby zapewnić gwarantowane sygnały do 
cywilnych zastosowań i zadbać o to, aby europejski przemysł na wszystkich poziomach miał 
możliwość konkurowania na tym rosnącym strategicznym rynku. Aktualnie Europa 
kontroluje 25 proc. rynku i jest to wartość poniżej jej oczekiwań. EGNOS jest kompatybilny z 
GPS, ale będzie oferował więcej możliwości w momencie, gdy Galileo stanie się operacyjny 
w 2013 r. EGNOS jest dziesięć razy bardziej precyzyjny niż GPS.

Umowa UE-USA w sprawie współpracy w zakresie GPS-Galileo gwarantuje 
interoperacyjność, a ponieważ liczba satelit wzrasta i uruchamiane są zaawansowane systemy 
GPS poziom uzyskiwanej prędkości i dokładności ulega poprawie. Dokładność rzędu do 45 
cm może zostać uzyskana w najbliższej przyszłości dzięki zastosowaniu najbardziej 
zaawansowanych systemów cywilnych. 

Plan działania

Plan działania nakreśla kroki, które zdaniem Komisji należy podjąć, aby GNSS osiągnął masę 
krytyczną, dzięki której jego sukces będzie gwarantowany. Komisja woli przedstawić 
ukierunkowany plan działań zamiast wszechstronnego planu działania, z którym wiąże się 
niebezpieczeństwo, że ugrzęźnie w nadmiarze inicjatyw i zwykłych konsultacji, co z kolei 
grozi pozbawieniem go początkowego impetu. Ramy czasowe planu działania to lata 2010-
2013. 

Transport w planie działania

Wśród piętnastu działań zawartych w planie działania dziewięć ma natychmiastowe i ważne 
zastosowanie w transporcie. Są to:

– certyfikacja systemu EGNOS w lotnictwie cywilnym celem ułatwienia powstania 
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej,
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– powołanie organu i procedur certyfikacji, we współpracy z producentami, dla 
inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym, w tym 
zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, 

– przyjęcie zastosowań EGNOS i GALILEO w transporcie morskim, we współpracy z 
Międzynarodową Organizacją Morską, w celu poprawy nawigacji w transporcie 
morskim, zwłaszcza w portach, na obszarach przybrzeżnych i na uczęszczanych 
trasach morskich. Inne zastosowanie mogłoby zostać użyte na śródlądowych drogach 
wodnych,

– kampanie na rzecz podnoszenia świadomości demonstrujące korzyści, jakie może 
czerpać z EGNOS zwłaszcza sektor transportu drogowego, szczególnie w obszarach 
już objętych ustawodawstwem UE, takich jak interoperacyjność systemów 
elektronicznych opłat drogowych lub transport zwierząt, albo też w innych obszarach, 
takich jak eCall i śledzenie kontenerów w czasie rzeczywistym,

– we współpracy z Eurocontrol Komisja Europejska zaangażuje się w kampanię 
informacyjną i mającą na celu rozwój rynku skierowaną do producentów statków 
powietrznych, sektora lotnictwa ogólnego i małych portów lotniczych po certyfikacji 
systemu EGNOS dla celów lotnictwa,

– analogicznie Komisja Europejska zaangażuje się w kampanię informacyjną 
skierowaną do producentów wyposażenia oraz stoczni, władz portowych i właścicieli 
statków odnośnie do dostępności EGNOS dla sektora morskiego,

– ponieważ pewne uregulowania prawne mogą stać się potrzebne w przypadkach, w 
których GNSS przynosi dodatkowe korzyści w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego 
(np. w odniesieniu do monitorowania przewozu towarów niebezpiecznych lub 
transportu publicznego dalekiego zasięgu), wydajności transportu towarowego lub 
ulepszonego zarządzania ruchem, w uzupełnieniu Komisja rozważy celowość 
przyjęcia pewnych dyrektyw dotyczących monitorowania autobusów dalekobieżnych 
w oparciu o GNSS i logistyki multimodalnej opartej na GNSS,

– Komisja Europejska rozważy celowość zmiany rozporządzenia dotyczącego 
tachografów cyfrowych, zwłaszcza by wykorzystać dostępność opartych na GNSS 
uwierzytelnionych informacji w zakresie określania położenia, czasu i prędkości,

– Komisja Europejska rozważy celowość przyjęcia dyrektywy w sprawie wyposażenia 
pojazdów w pokładowy zespół funkcjonalny umożliwiający współpracę z GNSS i 
identyfikację radiową (RFID) w celu umożliwienia zarówno dokładnego 
uwierzytelnionego określenia położenia pojazdu, jak i jego identyfikacji 
elektronicznej, z należytym uwzględnieniem zasad prywatności i ochrony danych.
Dziewięć działań horyzontalnych zawartych w planie działania, takich jak 
promowanie EGNOS w krajach trzecich lub zwiększanie wiedzy w krajach trzecich 
także będą miały znaczne skutki dla sektora transportu. Jasne jest, że jeśli wszystkie te 
działania wziąć wspólnie pod uwagę ich potencjalny wpływ na wszystkie środki 
transportu w średnio- i długoterminowej perspektywie jest znaczny.
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Co dalej?

Komisja jest najodpowiedniejszą instytucją do koordynacji i realizacji planu działania, co 
pozwoli uniknąć powielania jej działań na szczeblu państw członkowskich i zagwarantuje 
ogólny postęp w licznych obszarach polityki UE objętych zastosowaniami GNSS.

W związku z tym i wobec ogromnych korzyści ekonomicznych, jakie EGNOS – o ile zostanie 
rozwinięty i uruchomiony z wykorzystaniem pełni jego możliwości – przyniesie szeroko 
pojętej gospodarce europejskiej, należy podjąć dwa kolejne działania. Po pierwsze, Komisja 
powinna uszeregować względem ważności działania, które proponuje w swym planie.

EGNOS musi objąć całą Unię Europejską, a przede wszystkim powinien zostać rozszerzony 
na północą, wschodnią i południowo-wschodnią Europę. Aby w pełni wykorzystać potencjał 
EGNOS w transporcie, jego zasięg musi obejmować całą Unię, a nawet sięgać poza jej 
granice na terytorium naszych najbliższych sąsiadów.

W dziedzinie lotnictwa cywilnego państwa członkowskie muszą promować opracowywanie i 
wykorzystanie opartych na systemie EGNOS procedur lądowania, a procedury i obsługi 
oparte na EGNOS w lotnictwie cywilnym powinny zostać priorytetowo poddane procedurze 
certyfikacji. Jest to strategiczny wymóg niezbędny dla powstania jednolitej europejskiej 
przestrzeni powietrznej.

Jasne jest także, że EGNOS i GNSS zasadniczo mogą znacznie wpłynąć na realizację celów 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz swobodniejszego przepływu ruchu w 
transporcie drogowym dzięki możliwości wykorzystania ich do pobierania opłat za przejazd.

Ponadto zwiększanie wiedzy na temat EGNOS i Galileo w obszarze działalności morskiej i 
lotnictwa cywilnego powinno przygotować drogę do zaakceptowania przez Międzynarodową 
Organizację Morską i Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego decydujących z 
punktu widzenia bezpieczeństwa zastosowań opartych na tych systemach.

Jednakże nie można osiągnąć żadnego z tych celów bez odpowiednich inwestycji w 
powiązane z nimi badania naukowe i rozwój. Tu właśnie pojawia się niepokojąca 
zidentyfikowana luka finansowa.

W związku z tą kwestią i z powyżej przedstawionymi zagadnieniami w dniu 1 grudnia 2010 r. 
Komisja Transportu i Turystyki zorganizowała krótkie przesłuchanie w sprawie zastosowań 
transportowych GNSS i wysłuchała dwóch ekspertów zajmujących się w praktyce 
zastosowaniami GNSS w biznesie, z których jeden reprezentuje stosunkowo młodą firmę 
technologiczną, zaś drugi jest specjalistą od zdobywania kapitału początkowego w tej 
dziedzinie. Skonstatowali oni brak kapitału wysokiego ryzyka w UE dla małych i średnich 
przedsiębiorstwach, konieczność uproszczenia procedur 7. i 8. programu ramowego, aby stały 
się one bardziej atrakcyjne dla podmiotów komercyjnych. Ponadto branża ta wymaga 
gwarancji co do kontynuowania finansowania badań i rozwoju; jego wielkość powinna 
powrócić do początkowego poziomu z etapu 7. programu ramowego. UE jest jedynym 
blokiem handlowym, który nie finansuje bezpośrednio swego programu GNSS.


