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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un 
tūrisma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2018. gada 17. maija paziņojumu “Pretim automatizēto 
transportlīdzekļu mobilitātei. ES nākamības mobilitātes stratēģija” (COM(2018)0283); 
atzīst tās potenciālu un nozīmīgumu attiecībā uz visiem autonomiem privātiem un 
publiskiem autoceļu, dzelzceļa, ūdens un gaisa transportlīdzekļiem un šīs politikas 
ietekmi arī uz daudzām citām nozarēm un jaunajiem darījumdarbības modeļiem, ko 
nodrošina automatizētu bezvadītāja transportlīdzekļu mobilitāte, kura dos labumu 
uzņēmumiem un patērētājiem un padarīs Eiropu par līderi transportlīdzekļu tehnoloģiju 
jomā; vērš uzmanību arī uz tās ietekmi uz lietotājiem, tostarp personām ar īpašām 
vajadzībām vai invaliditāti un personām ar redzes traucējumiem;

2. uzsver, ka ir ļoti svarīgi izveidot kopīgu Eiropas stratēģiju un skaidru, vienkāršu un 
novatorisku tiesisko regulējumu, lai sekmētu Eiropas vadošās pozīcijas bezvadītāja 
transportlīdzekļu tirgū, saglabātu konkurētspēju privātajā sektorā un veicinātu jaunu 
darbvietu radīšanu un inovāciju; atzīst, ka pašlaik tirgū pieejamās tehnoloģijas izraisa 
lietotāju neaizsargātību, kam jāpievērš uzmanība, un mudina automobiļu ražotājus 
uzņemties atbildību par vadītāju un pasažieru drošumu un drošību;

3. norāda, ka, lai gan satīklotas un automatizētas mobilitātes izvēršana var veicināt ceļu 
satiksmes drošību, palīdzēt novērst satiksmes sastrēgumus, palīdzēt līdz 2050. gadam 
samazināt ceļu satiksmes negadījumos Eiropā bojāgājušo skaitu līdz minimumam, kā arī 
veicināt sociālo iekļaušanu un vispārējo transporta efektivitāti un produktivitāti, 
sabiedrības atbalsts tiks panākts tikai tad, ja autonomie transportlīdzekļi varēs piedāvāt 
visaugstākos drošības un drošuma standartus;

4. uzsver, ka likumdevējam ir jāpievēršas bezvadītāja transportlīdzekļu ētiskajiem 
aspektiem un tie jāatrisina, pirms šos transportlīdzekļus var pilnībā pieņemt un darīt 
pieejamus satiksmes situācijās; tādēļ uzsver, ka šo ētisko aspektu risināšanas nolūkā ir 
jāveic iepriekšējs automatizēto transportlīdzekļu novērtējums;

5. aicina Eiropas Komisiju līdz 2018. gada beigām nākt klajā ar priekšlikumu tiesību 
aktam par piekļuvi transportlīdzekļa datiem un resursiem; uzsver, ka potenciālajiem 
patērētājiem pirms transportlīdzekļa iegādes ir jādara pieejama skaidra informācija par 
transportlīdzekļa automatizētajām iezīmēm, tostarp par izmaiņām, kas var notikt 
transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā; uzsver, ka vienlīdzīgi konkurences apstākļi un 
taisnīga, nediskriminējoša, tieša, reāllaika un tehnoloģiski neitrāla piekļuve 
transportlīdzekļa datiem un resursiem dažādiem tirgus dalībniekiem, kuri piedāvā 
remonta un tehniskās apkopes pakalpojumus, ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu taisnīgu un 
neizkropļotu konkurenci, jo īpaši attiecībā uz neatkarīgiem MVU, vienlaikus veicinot 
jauninājumus un nodrošinot patērētāju tiesības un pakalpojumu kvalitāti; uzsver, ka gan 
patērētājiem, gan trešām personām ir jānodrošina pienācīgas tiesības un tiesiskās 
aizsardzības mehānismi;

6. atzīst, ka datu reģistrēšanas ierīces un piekļuve tām ir svarīgs instruments, ar kura 
palīdzību var noskaidrot faktiskos iemeslus, kuru dēļ radies kaitējums vai izraisīts 
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satiksmes negadījums, un ka autonomie transportlīdzekļi ir tehnoloģiski sarežģīti un 
būtiski atšķiras no mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas patlaban piedalās ceļu 
satiksmē; atzinīgi vērtē Komisijas 2018. gada 17. maijā paziņojumā izteikto 
priekšlikumu reglamentēt autonomo transportlīdzekļu datu reģistrēšanas ierīces saistībā 
ar Vispārējās drošības regulas un Mehānisko transportlīdzekļu direktīvas pārskatīšanu, 
lai turpinātu risināt jautājumu par atbildību attiecībā uz autonomiem transportlīdzekļiem 
satiksmes negadījumos; uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi paredzēt visaptverošus un 
skaidrus tiesību aktus, kas paredz tiesisko regulējumu attiecībā uz atbildību un 
apdrošināšanu autonomās braukšanas jomā, lai aizsargātu patērētāju tiesības un 
novērstu situācijas, kurās patlaban nezināmos riskus var potenciāli nākties segt 
cietušajām personām;

7. uzsver, ka ir svarīgi, lai lietotāji varētu kontrolēt gan savus personas datus, gan 
transportlīdzekļa ģenerētos datus, ko radījuši un savākuši satīklotie un automatizētie 
transportlīdzekļi, un piekļūt šiem datiem; norāda, ka nākotnes transportlīdzekļu sistēmas 
būtu jāveido tā, lai nodrošinātu patērētāju brīvu izvēli un ļautu lietotājiem izvēlēties no 
konkurējošu pakalpojumu sniedzēju vidus, kuram pakalpojumu sniedzējam tiek dota 
atļauja piekļūt to transportlīdzekļa datiem, lai tos izmantotu konkrēta pakalpojuma 
sniegšanai, vienlaikus ievērojot datu aizsardzības un intelektuālā īpašuma tiesību aktus; 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt gan transportlīdzekļu savstarpējo, gan transportlīdzekļu 
un satīklotās infrastruktūras datu pārraidi un glabāšanu, piemērojot minimālo drošības 
pasākumu kopumu, kas ietver šifrēšanu, programmatūras atjauninājumus un stingrus 
autentificēšanas mehānismus un vienlaikus atbilst tiesību aktiem datu un intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzības jomā, kā arī privātuma principu, un nodrošinot visaugstāko 
integrētās drošības un drošības pēc noklusējuma līmeni; uzsver, ka patērētājiem ir 
jāpiedāvā maksimālais aizsardzības pret uzlaušanu un kiberuzbrukumiem līmenis;

8. apstiprina, ka dažādu zīmolu pielāgotie tehniskie standarti ir jāsaskaņo ar vispārējām 
pamatnostādnēm, jāizstrādā saskaņā ar tehnoloģiski neitrālu pieeju un jānodrošina to 
savstarpēja izmantojamība; uzsver, ka paredzamie UNECE noteikumi par kiberdrošību 
un programmatūras attālinātu atjaunināšanu kļūs par kritēriju turpmākiem Eiropas 
tiesību aktiem un ka Eiropas Savienībai būtu jāvada turpmāka starptautisko standartu 
izstrāde, lai nodrošinātu noteikumu par datu drošību, privātumu un atbildību 
pieņemšanu, pirms autonomos transportlīdzekļus izmanto visā pasaulē;

9. mudina visas ieinteresētās personas, tostarp transportlīdzekļu ražotājus, detaļu 
piegādātājus un programmatūras un projektēšanas pakalpojumu sniedzējus, kā arī 
dalībvalstis un iesaistītās iestādes sadarboties inovācijas veicināšanā, nodrošinot 
ieguldījumus automatizētai mobilitātei piemērotā infrastruktūrā gan uz 
automaģistrālēm, gan pilsētu ceļiem un atvieglojot pārrobežu testēšanu; uzsver, ka ir 
jāpalielina ieguldījumi, pielāgojot pašreizējo infrastruktūru, veidojot jaunu 
infrastruktūru un uzlabojot Eiropas ceļu savienotību; norāda, ka ir vērojama Eiropas 
iedzīvotāju neuzticēšanās autonomai transportlīdzekļu vadīšanai un ka tādēļ būtu jāveic 
izpratnes veicināšanas kampaņas, kuru mērķis ir palielināt iedzīvotāju uzticēšanos; 
aicina veikt ieguldījumus plašos pētījumos par mākslīgo intelektu un autonomā un 
satīklotā transporta ētisko dimensiju.
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