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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 
bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság „Úton az automatizált mobilitás felé: európai uniós stratégia a jövő 
mobilitásával kapcsolatban” című, 2018. május 17-i közleményét (COM(2018)0283); 
elismeri az autonóm tömegközlekedési és magáncélú közúti, vasúti, vízi és légi 
közlekedés valamennyi formájában rejlő lehetőségeket és ezek jelentőségét, akárcsak az 
ezen politika által számos ágazatra gyakorolt továbbgyűrűző hatásokat, valamint az 
automatizált, vezető nélküli mobilitás által lehetővé váló új üzleti modelleket, amelyek 
segítséget nyújtanak a vállalatok számára ahhoz, hogy Európát vezető szereplővé tegyék 
a járműtechnológiák terén; felhívja a figyelmet a felhasználókra, többek között a 
speciális igényű vagy fogyatékossággal élő személyekre és a látássérültekre gyakorolt 
hatásaira is;

2. hangsúlyozza, hogy a közös európai stratégia és egy világos, egyszerű és innovatív 
szabályozási keret alapvető fontosságú ahhoz, hogy Európa vezető szerepet töltsön be a 
vezető nélküli járművek piacán, a magánszektor versenyképességének fenntartása, 
valamint a munkahelyteremtés és az innováció előmozdítása érdekében; elismeri, hogy 
a piacon jelenleg rendelkezésre álló technológiák orvosolandó hiányosságokkal 
küzdenek a felhasználók szemszögéből, és sürgeti a gépjárműipart, hogy vállaljon 
felelősséget a járművezetők és az utasok biztonságáért és védelméért;

3. rámutat arra, hogy míg az összekapcsolt és automatizált mobilitás kiépítése 
hozzájárulhat a közúti közlekedésbiztonsághoz, elősegítheti a forgalmi dugók 
megelőzését, valamint a halálos kimenetelű közúti balesetek számának 2050-ig nullára 
csökkenését, továbbá kedvező hatással lehet a társadalmi befogadásra és az általános 
közlekedési hatékonyságra, addig a társadalmi elfogadottság csak akkor érhető el, ha az 
autonóm járművek megfelelnek a legszigorúbb biztonsági és védelmi normáknak;

4. hangsúlyozza, hogy a jogalkotónak foglalkozni kell az önvezető járművekkel 
kapcsolatos etikai kérdésekkel és meg kell oldania ezeket még mielőtt az ilyen 
járművek teljes mértékben elfogadásra és forgalomba bevezetésre kerülnek; ezért 
hangsúlyozza, hogy az automatizált járműveket előzetes vizsgálatnak kell alávetni az 
említett etikai szempontok kezelése érdekében;

5. felhívja a Bizottságot, hogy legkésőbb 2018 végéig tegyen közzé jogalkotási javaslatot 
a járművek fedélzeti adataihoz és a forrásokhoz való hozzáférésről; hangsúlyozza, hogy 
a járművek automatizált jellemzőire vonatkozó egyértelmű információkat a potenciális 
fogyasztók rendelkezésére kell bocsátani mielőtt megvásárolnák a járművet, akárcsak az 
adott jármű élettartama alatt e jellemezőket érintő, feltehetően sorra kerülő változásokra 
vonatkozó információkat is; kiemeli, hogy fontos a javítással és karbantartással 
foglalkozó különféle piaci szereplők számára, hogy egyenlő és tisztességes, hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes, közvetlen, valós idejű és technológiasemleges 
hozzáférésük legyen a járműfedélzeti adatokhoz és erőforrásokhoz a tisztességes és 
torzulásmentes verseny biztosítása érdekében, különösen a független kkv-k számára –
az innováció előmozdítása, illetve a fogyasztók jogainak és a szolgáltatások 
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minőségének biztosítása mellett; hangsúlyozza, hogy mind a fogyasztóknak, mind pedig 
harmadik feleknek megfelelő jogokkal és jogorvoslati mechanizmusokkal kell 
rendelkezniük;

6. elismeri, hogy az adatrögzítők és az adatrögzítőhöz való hozzáférés alapvető feltétele a 
kárt vagy balesetet okozó események tényleges oka tisztázásának, és hogy az autonóm 
járművek technológiailag bonyolultak és jelentős mértékben különböznek a jelenlegi 
közúti gépjárművektől; üdvözli a 2018. május 17-én közleményben tett bizottsági 
javaslatot, amely az automatizált járművek adatrögzítőinek a gépjárművek általános 
biztonságáról szóló rendelet és a gépjárművekre vonatkozó irányelv felülvizsgálata 
során történő szabályozására irányul, abból a célból, hogy tisztázza a felelősség kérdését 
a baleset bekövetkeztekor az automatizált járművek esetében. hangsúlyozza, hogy a 
fogyasztói jogok védelme és az olyan helyzetek megelőzése érdekében, amelyekben a 
sérülést szenvedett felek jelenleg ismeretlen kockázatoknak vannak potenciálisan 
kitéve, alapvető fontosságú, hogy átfogó és világos jogszabályok biztosítsák a 
felelősségre vonatkozó jogi keretet;

7. kiemeli annak fontosságát, hogy a felhasználók rendelkezzenek az összekapcsolt és 
automatizált gépjárművek által előállított és gyűjtött személyes és fedélzeten generált 
adataik felett egyaránt és hozzáférjenek azokhoz; rámutat arra, hogy a jövőbeli fedélzeti 
rendszereket oly módon kell kialakítani, hogy a fogyasztók számára szabad választási 
lehetőséget biztosítsanak, és lehetővé tegyék a felhasználók számára, hogy közvetlenül 
válasszanak a versengő szolgáltatók közül, hogy melyiket jogosítják fel arra, hogy egy 
adott szolgáltatásra vonatkozóan hozzáférjen a jármű adataihoz és felhasználja azokat, 
tiszteletben tartva eközben az adatvédelemre és a szellemi tulajdonjogok védelmére 
vonatkozó előírásokat; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a járművek közötti, 
illetve a járművek és az összekapcsolt infrastruktúra közötti adattovábbítást és 
adattárolást biztonsági minimumintézkedések védjék, beleértve a titkosítást, a 
szoftverfrissítéseket és az erős hitelesítési mechanizmusokat, miközben szem előtt 
tartják az adatvédelmi jogszabályokat és a magánélet, illetve a szellemi tulajdonjogok 
tiszteletben tartásának elvét, és biztosítják a beépített és alapértelmezett adatvédelem 
legmagasabb szintjét; kiemeli, hogy a fogyasztóknak a feltöréssel és a 
kibertámadásokkal szembeni védelem legmagasabb szintjét kell nyújtani;

8. megerősíti, hogy a különböző márkák által kiigazított technikai standardokat össze kell 
hangolni a globális iránymutatásokkal, azokat technológiasemleges megközelítés 
alkalmazásával kell megfogalmazni, és azoknak biztosítaniuk kell az interoperabilitást; 
hangsúlyozza, hogy a jövőben várható, a kiberbiztonságról és a menet közbeni (over-
the-air) szoftverfrissítésekről szóló ENSZ-EGB-előírásoknak a jövőbeli európai 
jogszabályok referenciaértékévé kell válniuk, és hogy az Európai Uniónak vezetnie kell 
a nemzetközi szabványok továbbfejlesztését annak érdekében, hogy az autonóm 
járművek világszerte történő bevetése előtt az adatbiztonságra, a magánélet védelmére 
és a felelősségre vonatkozó rendelkezések teljesüljenek;

9. sürgeti az összes érintett érdekelt felet – többek között gépjárműgyártókat, alkatrész-
beszállítókat és szoftver- és tervezési szolgáltatókat –, tagállamot és hatóságot, hogy 
működjenek együtt az innováció előmozdítása, az automatizált mobilitásra autópályán 
és városi utakon egyaránt alkalmas infrastruktúrába való beruházások biztosítása és a 
határokon átnyúló tesztelések megkönnyítése érdekében; kiemeli, hogy növelni kell a 
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jelenlegi infrastruktúra átalakításába, az új infrastruktúra kiépítésébe és az európai utak 
csatlakozóképességének növelésébe való beruházásokat; rámutat arra, hogy az európai 
polgárok részéről bizalmatlanság figyelhető meg az automatizált vezetéssel szemben, és 
ezért a polgárok bizalmának növelését célzó figyelemfelkeltő kampányt kell indítani. 
felszólít az autonóm és összekapcsolt közlekedésben alkalmazott mesterséges 
intelligenciával és etikai szempontokkal kapcsolatos kiterjedt kutatásokba történő 
beruházásra. 
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