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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt komisjoni 17. mai 2018. aasta teatise „Teel automatiseeritud 
liikuvuse suunas: ELi strateegia tuleviku liikuvuse jaoks“ (COM(2018)0283) üle; 
tunnistab selle potentsiaali ja olulisust kõigi autonoomsete era- ja avaliku sektori 
maantee-, raudtee-, vee- ja lennutranspordi liikide jaoks, samuti selle poliitika 
ülekanduvat mõju paljudele sektoritele ja uutele ettevõtlusmudelitele, mida 
automatiseeritud ilma juhita liikuvus võimaldab – see toob kasu nii ettevõtetele kui ka 
tarbijatele, eesmärgiga muuta Euroopa liidriks sõidukitehnoloogiate alal; juhib 
tähelepanu ka sellele, mida see annab kasutajatele, sealhulgas erivajadustega või 
puudega ja nägemispuudega inimestele;

2. rõhutab, et ühine Euroopa strateegia ning selge, lihtne ja uuenduslik õigusraamistik on 
üliolulised selleks, et viia Euroopa juhita sõidukite turul esirinda, säilitada erasektori 
konkurentsivõime ning edendada töökohtade loomist ja innovatsiooni; tunnistab, et 
turul praegu kättesaadavatel tehnoloogiatel on kasutajate jaoks nõrku kohti, millega 
tuleb tegeleda, ning nõuab tungivalt, et autotööstus võtaks vastutuse juhtide ja reisijate 
ohutuse ja turvalisuse eest;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi ühendatud ja automatiseeritud liikuvuse 
kasutuselevõtt võib parandada liiklusohutust, aidata võidelda liiklusummikute vastu ja 
vähendada liiklussurmade arvu Euroopas 2050. aastaks miinimumini, samuti 
soodustada sotsiaalset kaasatust ning transpordi üldist tõhusust ja tootlikkust, 
saavutatakse ühiskondlik heakskiit ainult siis, kui autonoomsed sõidukid suudavad 
pakkuda kõrgeimaid ohutus- ja turvastandardeid;

4. rõhutab, et enne kui isejuhtivaid sõidukeid saab täielikult aktsepteerida ja need 
liiklusoludes kättesaadavaks teha, tuleb käsitleda nende sõidukite eetilisi aspekte ning 
seadusandja peab need lahendama; rõhutab seetõttu, et nende eetiliste aspektide 
käsitlemiseks peavad automatiseeritud sõidukid läbima eelneva hindamise;

5. palub komisjonil avaldada 2018. aasta lõpuks seadusandliku ettepaneku sõidukisisestele 
andmetele ja vahenditele juurdepääsu kohta; rõhutab, et enne kui potentsiaalsed tarbijad 
sõiduki soetavad, tuleb neile teha kättesaadavaks selge teave sõiduki automatiseeritud 
omaduste kohta, sealhulgas nende omaduste muutused, mis võivad sõiduki kasutusaja 
jooksul toimuda; toonitab, et võrdsed tingimused ning õiglane, mittediskrimineeriv, 
vahetu, reaalajas ja tehnoloogianeutraalne juurdepääs sõidukisisestele andmetele ja 
vahenditele mitmesuguste remonti ja hooldust pakkuvate turuosaliste jaoks on 
hädavajalik õiglase ja moonutamata konkurentsi tagamiseks, eriti sõltumatute VKEde 
jaoks, edendades samal ajal innovatsiooni ning tagades tarbijatele nende õigused ja 
teenuste kvaliteedi; toonitab, et nii tarbijatel kui ka kolmandatel isikutel peavad olema 
nõuetekohased õigused ja õiguskaitsemehhanismid;

6. tunnistab, et andmesalvestid ja juurdepääs salvestile on oluline vahend kahjustuse või 
vahejuhtumini viinud sündmuste tegeliku põhjuse väljaselgitamiseks ning et 
autonoomsed sõidukid on tehnoloogiliselt keerukad ja erinevad oluliselt praegu liikluses 
kasutatavatest mootorsõidukitest; väljendab heameelt komisjoni 17. mai 2018. aasta 
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teatises esitatud ettepaneku üle reguleerida osana üldise ohutuse määruse ja 
mootorsõidukite direktiivi läbivaatamisest automatiseeritud sõidukite andmesalvestite 
kasutamine, et käsitleda täiendavalt automatiseeritud sõidukitega seotud vastutuse 
küsimust õnnetuse korral; rõhutab, et selleks, et kaitsta tarbijate õigusi ja vältida 
olukordi, kus kahju kannatanud pooled võivad potentsiaalselt kanda praegu tundmatuid 
riske, on ülioluline laiaulatuslik ja selge õigusakt, mis annab vastutust ja kindlustust 
käsitleva õigusraamistiku autonoomsete sõidukite jaoks;

7. toonitab, kui oluline on, et kasutajatel oleks kontroll nii oma isikuandmete kui ka 
sõidukisiseselt loodud andmete üle, mida ühendatud ja automatiseeritud sõidukid 
tekitavad ja koguvad, ning juurdepääs neile andmetele; juhib tähelepanu sellele, et 
tulevased sõidukisisesed süsteemid peaksid olema kavandatud viisil, mis tagab 
tarbijatele vaba valiku ja võimaldab kasutajatel valida konkureerivate teenuseosutajate 
hulgast ühe, kellele antakse õigus juurdepääsuks tema sõiduki andmetele ja kes neid 
andmeid konkreetse teenuse puhul kasutab, järgides andmekaitset ja 
intellektuaalomandit käsitlevaid õigusakte; rõhutab, kui oluline on, et sõidukitevaheline 
ning sõidukite ja ühendatud taristu vaheline andmete edastamine ja säilitamine oleks 
kaitstud minimaalselt nõutava turvameetmete kogumiga, mis hõlmab krüpteerimist, 
tarkvarauuendusi ja tugevaid autentimismehhanisme, järgides samal ajal andmekaitset 
ja intellektuaalomandit käsitlevaid õigusakte ja privaatsuse põhimõtet ning tagades 
lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse kõrgeima taseme; rõhutab, et tarbijatele 
tuleb pakkuda maksimaalset kaitset häkkimise ja küberrünnakute vastu;

8. kinnitab, et eri kaubamärkide kohandatud tehnilised standardid tuleb viia vastavusse 
ülemaailmsete suunistega, need tuleb koostada tehnoloogianeutraalset lähenemist 
kasutades ja need peavad tagama koostalitlusvõime; rõhutab, et eelseisvad ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad küberturvalisuse ja traadita tarkvarauuenduste 
kohta saavad tulevaste Euroopa õigusaktide võrdlusaluseks ning et Euroopa Liit peaks 
juhtima täiendavat rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, et tagada andmete 
turvalisust, privaatsust ja vastutust puudutavad sätted enne seda, kui autonoomseid 
sõidukeid hakatakse kasutama kogu maailmas;

9. nõuab tungivalt, et kõik sidusrühmad, sealhulgas sõidukitootjad, osade tarnijad ning 
tarkvara- ja disainiteenuste osutajad, samuti liikmesriigid ja asjaomased ametiasutused 
teeksid koostööd innovatsiooni edendamise, automatiseeritud liikuvuse jaoks sobivasse 
taristusse – nii kiirteedel kui ka linnateedel – investeerimise tagamise ja piiriülese 
katsetamise lihtsustamise alal; tõstab esile vajadust suurendada investeeringuid 
olemasoleva taristu kohandamisse, uue taristu ehitamisse ja Euroopa teede ühendatuse 
parandamisse; juhib tähelepanu asjaolule, et täheldada võib Euroopa kodanike 
umbusaldust automatiseeritud juhtimise vastu ning et korraldada tuleks teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid kodanike usalduse suurendamiseks; nõuab investeeringuid 
ulatuslikesse teadusuuringutesse, mis käsitlevad tehisintellekti ning autonoomse ja 
ühendatud transpordi eetilist mõõdet.
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