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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o uporabi globalnih satelitskih navigacijskih sistemov v prometu: kratko- in 
srednjeročna politika EU
(2010/2208(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za aplikacije sistema 
za globalno satelitsko navigacijo (GNSS) (KOM(2010)0308),

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 1. oktobra 2010 o tem akcijskem načrtu (14146/10),

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 
2008 o nadaljevanju izvajanja evropskih satelitskih navigacijskih programov (EGNOS in 
Galileo) 1, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi 
upravljavskih struktur za upravljanje Evropskega satelitskega radio-navigacijskega 
sistema2,

– ob upoštevanju Zelene knjige Komisije z dne 8. decembra 2006 o aplikacijah sistemov za 
satelitsko navigacijo (KOM(2006)0769),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
22. septembra 2010 o ustanovitvi Agencije za evropski GNSS, razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-
navigacijskega sistema in spremembah Uredbe (ES) št. 683/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. januarja 2004 o sporočilu Komisije Evropskemu 
parlamentu in Svetu o stopnji napredka programa Galileo,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za industrijo, 
raziskave in energetiko (A7-0000/2011),

A. ker so zdaj aplikacije GNSS glavne in nepogrešljive v vseh panogah prevoza in ker prevoz 
varnejši, okolju prijaznejši in cenejši zaradi njihovega učinkovitega in uspešnega 
delovanja;

B. ker aplikacije za prevoz zajemajo 20 % vseh aplikacij GNSS in ker varnostne operacije, ki 
so večinoma povezane s prevozom, pokrivajo dodatnih 5 %, 

                                               
1 UL L 196, 24.7.2008, str. 1.
2 UL L 246, 20.7.2004, str. 1.
3 UL L 276, 20.10.2010, str.11.
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C. ker osnovna infrastruktura Evropske unije, ki jo sistem GNSS potrebuje za svoje 
delovanje, ne more v nedogled ostati odvisna od sistemov, ki so bili prvotno razviti za 
potrebe drugih držav,

D. ker je bil evropski sistem EGNOS oblikovan, da bi ustregel evropskim potrebam prevoza 
in drugim potrebam, je skladen s sistemom GPS in je občutno natančnejši od sistema 
Galileo,

E. ker tržne aplikacije sistema EGNOS predstavljajo naraščajoč svetovni trg, in jih je treba 
kar se da dobro zavarovati za gospodarske koristi evropskih podjetij, 

1. pozdravlja sporočilo Komisije o akcijskem načrtu za aplikacije sistema za globalno 
satelitsko navigacijo (GNSS) in vrsto posebnih sektorskih, uredbenih in horizontalnih 
dejavnosti, ki jih v njem predlaga;

2. se strinja s Komisijo, da je cilj načrta zdaj najboljša možnost za dodatno spodbujanje 
razvoja in aplikacij sistema EGNOS, zlasti na področju prevoza;

3. ugotavlja, da se od 15 sektorsko opredeljenih predlogov v akcijskem načrtu, 9 nanaša na 
prevoz in večina drugih je potrebnih za podporo prevoznih aplikacij;

4. se strinja s spodbujanjem uporabe sistema EGNOS v civilnem letalstvu, kar je strateška 
zahteva za izvajanje skupnega evropskega neba, zlasti glede njegove uporabe za 
pristajalne postopke in v malih letališčih;

5. obžaluje, da cela Evropska unija ni pokrita s sistemom EGNOS in poziva, naj se ta 
prednostno razširi na južno, vzhodno in jugovzhodno Evropo;

6. meni, da lahko sistem EGNOS pomembno prispeva k upravljanju cestnega prometa in da 
je treba v tem sektorju sprožiti kampanjo za osveščanje, da bi se povečala uporaba vseh 
možnosti, ki jih ponuja pri pobiranju pristojbin, avtomatskemu klicu v sili eCallu in 
spremljanju v realnem času, kar bi pripomoglo k okolju prijaznem cestnem prometu;

7. zato poziva Komisijo, naj pripravi ustrezne upravne predloge, da bi sistemu GNSS dal 
dodano vrednost  za učinkovitost cestnega prometa in prevoza blaga;

8. se strinja s Komisijo, da je treba opraviti natančno oceno, koliko je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo o digitalnih tahografih, da bi se zagotovila ustrezna uporaba 
podatkov o poziciji in hitrosti, ki jih ponuja sistem GNSS;

9. se strinja, da mora Komisija sprejeti ukrepe za izboljšanje osveščenosti o možnostih, ki jih 
ponujajo aplikacije GNSS v sektorjih pomorskega prometa in notranjih vodnih poti, ter da 
je treba aplikacije, ki temeljijo na sistemu EGNOS sprejeti na ravni Mednarodne 
pomorske organizacije (IMO) in Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO);

10. vztraja, da mora Komisija v okviru proračunskega postopka in prihodnjega večletnega 
finančnega okvira predlagati ustrezno višino finančnih sredstev za raziskave in razvoj ter 
uporabo sistemov GNSS;

11. poziva Komisijo, naj preuči, kako bi lahko poenostavljeni postopki zagotovili 



PR\850853SL.doc 5/8 PE454.505v01-00

SL

učinkovitejšo porabo teh sredstev in podprli raziskave na področju prevoza;

12. ugotavlja, da je treba vlagati v razvoj aplikacij in storitev sistema GNSS, kar je bistvenega 
pomena za ustrezno pripravo in uporabo sistemov GNSS;

13. obžaluje, da premalo sredstev, namenjenih raziskavam in inovacijam aplikacij, ki 
temeljijo na sistemih EGNOS in Galileo, povzročajo zamudo v tehnološkem napredku in 
rasti industrijskih zmogljivosti v Evropski uniji;

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Komisija je 14. junija 2010 objavila svoj akcijski načrt o sistemih globalne satelitske 
navigacije v prometu (GNSS), ki je vključeval 24 natančnih priporočil za ukrepanje. Splošno 
ozadje akcijskega načrta je splošna širitev globalnih satelitskih navigacijskih sistemov, 
natančneje razvoj in razširjenost sistema EGNOS (Skupna evropska geostacionarna 
navigacijska storitev). EGNOS je predhodnik sistema Galileo. Celotni sektor se je močno 
razširil od prvih uporab sistema GPS s pomočjo ameriškega satelitskega sistema leta 2000. 
Ocenjena vrednost na svetovnem trgu leta 2008 je znašala 124 milijard EUR, napovedana 
vsota za leto 2025 pa je 230 milijard EUR. 20 % tega predstavljajo inteligentni prevozni 
sistemi (ITS) in 5 % varnostne aplikacije, tudi aplikacije za varnost prevoza.

EU je začela izvajati projekt EGNOS (in Galileo), da bi zagotovila signale za civilno uporabo 
in da bi evropski industriji na vseh ravneh omogočila, da konkurira na tem rastočem 
strateškem trgu. Sedanji tržni delež Evrope je 25 %, kar je pod pričakovanji. Sistem EGNOS 
je skladen s sistemom GPS, a bo ponudil več možnosti leta 2013, ko bo sistem Galileo začel 
delovati. Sistem EGNOS je desetkrat natančnejši od sistema GPS.

Sporazum med EU in ZDA o sodelovanju GPS-Galileo zagotavlja interoperabilnost in ker 
število satelitov narašča, napredni sistemi GPS pa so bolj razširjeni, sta doseženi hitrost in 
natančnost izboljšani. V bližnji prihodnosti bo z uporabo najnaprednejših civilnih sistemov 
mogoče zagotoviti natančnost 45 cm. 

Akcijski načrt

Akcijski načrt opredeljuje korake, za katere Komisija meni, da so potrebni, da bi GNSS 
dosegel kritično maso, po kateri je uspeh zagotovljen. Komisija bo raje pripravila ciljno 
usmerjeni načrt kot celostnega, za katerega obstaja nevarnost, da bi se izgubil v preobilju 
pobud in posvetovanj ter s tem izgubil na pomembnosti. Obdobje za akcijski načrt je 2010-
2013. 

Promet v akcijskem načrtu

Devet od petnajstih sektorskih ukrepov iz akcijskega načrta neposredno in pomembno 
vplivajo na promet: To so:

– certifikacija sistema EGNOS v civilnem letalstvu, da bi se olajšalo oblikovanje 
skupnega evropskega neba,

– oblikovanje certifikacijskega telesa in postopkov v sodelovanju z izdelovalci 
Inteligentnih prevoznih sistemov za cestni promet, vključno z naprednimi sistemi za 
pomoč voznikom, 
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– sprejetje aplikacij EGNOS in Galileo za pomorski promet ob posvetovanju z 
Mednarodno pomorsko organizacijo, da bi se izboljšala navigacija pomorskega 
prometa, zlasti v pristaniščih, priobalnem pasu in prometnih plovnih poteh; za notranje 
vodne poti bi oblikovali drugo aplikacijo,

– kampanja osveščanja, ki bo dokazala koristi sistema EGNOS za koristnike cestnega 
prometa, zlasti na področjih, ki jih pravni red EU že obravnava, kot je 
interoperabilnost elektronskega plačevanja pristojbin za prevoz živali ali na drugih 
področjih, kot sta eCall in spremljanje zabojnikov v realnem času,

– Evropska komisija bo skupaj z Eurocontrolom izvedla kampanjo za osveščanje in 
razvoj trga, ki se bo osredotočila na izdelovalce zračnih plovil, splošno letalstvo in 
mala letališča,

– Evropska komisija bo tudi sprožila kampanjo za osveščanje, ki bo izdelovalce opreme, 
graditelje ladij, pristaniške uprave in lastnike ladij opozorila na razpoložljivost sistema 
EGNOS za pomorski sektor,

– ker bodo morda potrebni regulativni ukrepi za zagotovitev dodane vrednosti sistema 
GNSS za cestnoprometno varnost (npr. spremljanje prevoza nevarnih snovi ali javnega 
prometa na dolgih relacijah) in učinkovitost prevoza blaga, ali izboljšano upravljanje 
prometa, bo Komisija dodatno preučila smotrnost predlaganih direktiv o spremljanju 
avtobusnih prevozov na dolge relacije ter o večmodalni logistiki, ki temeljita na 
sistemu GNSS,

– Evropska komisija bo raziskala smotrnost sprememb uredbe o digitalnih tahografih, 
da bi se izkoristile prednosti, ki jih ponujajo overjene informacije sistema GNSS o 
položaju, času in hitrosti,

– Evropska komisija bo raziskala smotrnost direktive o opremljanju vozil s funkcijsko 
enoto, ki podpira GNSS in radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), za zagotavljanje 
natančnih overjenih informacij o položaju in elektronske identifikacije vozila ob 
upoštevanju predpisov o varstvu zasebnosti in podatkov.

Devet horizontalnih ukrepov iz akcijskega načrta, kot je promocija sistema EGNOS v tretjih 
državah ali izboljšanje osveščenosti v njih bodo imeli velik učinek tudi na prometni sektor. Če 
te ukrepe obravnavamo skupaj, je jasno, da so njihove srednje- in dolgoročne posledice za 
promet občutne.

Kaj je treba storiti?

Komisija je najbolj pristojna za usklajevanje akcijskega načrta, da bi se izognili podvojevanju 
na ravni držav članic in da bi zagotovili splošen napredek na več področjih politike EU, ki 
zadevajo aplikacije GNSS.

S tem v mislih in zaradi velike gospodarske koristi za širše evropsko gospodarstvo, ki jo bo 
nudil sistem EGNOS, če bo v celoti razvit, je treba narediti še dva koraka. Najprej mora 
Komisija dati prednost ukrepom, ki jih predlaga v akcijskem načrtu.
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Izjemno pomembno je, da sistem EGNOS pokriva vso Evropsko unijo, zato ga je treba 
prednostno razširiti na severno, vzhodno in jugovzhodno Evropo. Da bi bil sistem EGNOS v 
celoti učinkovit za promet, mora zajemati vso Unijo in segati tudi čez njene meje, k sosedom.

Na področju civilnega letalstva morajo države članice spodbujati razvoj in uporabo 
pristajalnih postopkov, ki temeljijo na sistemu EGNOS, nujno pa je tudi, da se postopki, ki 
temeljijo na sistemu EGNOS, certificirajo za civilno letalstvo. To je strateška zahteva za 
pravo skupno evropsko nebo.

Jasno je tudi, da lahko sistema EGNOS in GNSS z nudenjem možnosti plačevanja cestnin na 
splošno veliko prispevata k varnosti in okoljskim ciljem ter boljšemu poteku prometa pri 
cestnih prevozih.

Poleg tega bi moralo izboljšanje osveščenosti o sistemih EGNOS in Galileo v pomorstvu in 
civilnem letalstvu omogočiti Mednarodni pomorski organizaciji in Mednarodni organizaciji 
civilnega letalstva, da sprejmeta varnostne aplikacije, ki temeljijo na teh njih.

Brez ustreznih naložb v namenske raziskave in razvoj pa ne moremo doseči ničesar od 
povedanega. Obstaja pa zaskrbljujoča finančna vrzel.

V zvezi s tem in vsem predhodno povedanim je Odbor za promet in turizem imel manjšo 
predstavitev o prometnih aplikacijah sistema GNSS 1. decembra 2010 in prisluhnil dvema 
strokovnjakoma s področja poslovne uporabe sistema GNSS, eden je predstavljal precej 
mlado tehnološko podjetje, drugi pa je bil strokovnjak za začetek financiranja na tem 
področju. Menila sta, da je finančna vrzel v tveganem kapitalu EU za mala in srednja podjetja 
in da je treba poenostaviti postopke v sedmem in osmem okvirnem programu za raziskave, da 
bi postal privlačnejši za poslovne akterje. Poleg tega potrebuje industrija varnost v zvezi z 
neprekinjenim financiranjem raziskav in razvoja, ki jih je treba obnoviti na njihove začetne 
ravni iz sedmem okvirnem programu za raziskave. EU je edini trgovinski blok, ki svojemu 
programu GNSS ne omogoča neposrednega financiranja.


