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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu i 
Turystyki, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie drogi 
do zautomatyzowanej mobilności: strategia UE na rzecz mobilności w przyszłości” 
(COM(2018)0283); uznaje jej potencjał i znaczenie w zakresie autonomicznych 
prywatnych i publicznych środków transportu drogowego, kolejowego, wodnego i 
powietrznego, a także pozytywne skutki, jakie polityka ta ma dla wielu sektorów oraz 
dla nowych modeli biznesowych dzięki zautomatyzowanej mobilności bez udziału 
kierowców, które przyniosą korzyści przedsiębiorstwom i konsumentom oraz 
umożliwią przekształcenie Europy w lidera technologii pojazdów; zwraca też uwagę na 
konsekwencje dla użytkowników, w tym dla osób o szczególnych potrzebach lub 
niepełnosprawnych i osób niedowidzących;

2. podkreśla, że wspólna strategia europejska i jasne, proste oraz innowacyjne ramy 
regulacyjne są konieczne, aby uplasować Europę na czołowym miejscu na rynku 
pojazdów autonomicznych, utrzymać konkurencyjność w sektorze prywatnym i 
sprzyjać tworzeniu miejsc pracy; przyznaje, że technologie obecnie dostępne na rynku 
sprawiają użytkownikom problemy, które należy rozwiązać, i apeluje do przemysłu 
samochodowego o wzięcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo kierowców i 
pasażerów;

3. podkreśla, że choć rozpowszechnienie opartej na sieci i zautomatyzowanej mobilności 
może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, pomóc w zwalczaniu 
zagęszczenia ruchu i ograniczeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych w 
Europie do 2050 r. do minimum, a także sprzyjać włączeniu społecznemu i ogólnej 
efektywności transportu, to akceptacja społeczna takiej mobilności będzie możliwa 
tylko wówczas, gdy pojazdy autonomiczne będą oferować najwyższe standardy 
bezpieczeństwa;

4. podkreśla, że ustawodawca powinien zająć się etycznymi aspektami pojazdów 
autonomicznych, zanim zostaną one w pełni zaakceptowane i wprowadzone do ruchu 
drogowego; podkreśla w związku z tym, że pojazdy automatyczne muszą być poddane 
uprzedniej ocenie, aby uwzględnić takie aspekty etyczne;

5. wzywa Komisję do opublikowania do końca 2018 r. wniosku ustawodawczego w 
sprawie dostępu do danych i zasobów z urządzeń pokładowych; podkreśla, że należy 
jasno informować potencjalnych konsumentów o zautomatyzowanych właściwościach 
pojazdów, zanim zdecydują się oni na ich zakup, w tym o zmianach tych właściwości, 
jakie mogą mieć miejsce podczas cyklu życia pojazdu; podkreśla, że równe warunki 
działania i sprawiedliwy, niedyskryminacyjny, bezpośredni i neutralny pod względem 
technologicznym dostęp w czasie rzeczywistym do danych oraz zasobów z urządzeń 
pokładowych pojazdu przez różne podmioty rynkowe oferujące naprawę i konserwację 
takich pojazdów ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia uczciwej i niezakłóconej 
konkurencji (szczególnie dla niezależnych MŚP), przy jednoczesnym propagowaniu 
innowacji oraz zagwarantowaniu konsumentom poszanowania ich praw i jakości usług; 
podkreśla, że zarówno konsumenci, jak i podmioty trzecie muszą posiadać rzeczywiste 
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prawa i dostęp do mechanizmów dochodzenia roszczeń;

6. przyznaje, że urządzenia rejestrujące dane oraz dostęp do nich to podstawowe narzędzie 
ustalenia rzeczywistej przyczyny wydarzeń prowadzących do szkody lub wypadku oraz 
że pojazdy autonomiczne są skomplikowane technologicznie i różnią się znacznie od 
obecnych pojazdów silnikowych obecnych w ruchu drogowym; z zadowoleniem 
przyjmuje wniosek Komisji opublikowany dnia 17 maja 2018 r. dotyczący 
uregulowania urządzeń rejestrujących dane dla pojazdów zautomatyzowanych w 
ramach przeglądu rozporządzenia o bezpieczeństwie ogólnym pojazdów oraz 
dyrektywy w sprawie pojazdów silnikowych, aby bardziej szczegółowo zająć się 
kwestią odpowiedzialności pojazdów zautomatyzowanych w razie wypadku; podkreśla, 
że kompleksowe i jasne przepisy określające ramy prawne dotyczące odpowiedzialności 
i ubezpieczenia pojazdów autonomicznych mają zasadnicze znaczenie dla 
poszanowania praw konsumentów oraz zapobiegania sytuacjom, w których 
poszkodowane strony mogą ewentualnie być narażone na obecnie nieznane ryzyko;

7. podkreśla znaczenie posiadania przez użytkowników kontroli nad własnymi danymi 
osobowymi oraz danymi generowanymi w pojeździe, gromadzonymi przez połączone i 
zautomatyzowane pojazdy, oraz wagę dostępu do tych danych; zwraca uwagę, że w 
przyszłości systemy pokładowe pojazdów powinny być projektowane w taki sposób, 
aby zagwarantować konsumentowi wolny wybór oraz pozwolić użytkownikom na 
bezpośrednie dokonanie wyboru spośród konkurujących ze sobą usługodawców tego, 
który otrzyma dostęp do danych pojazdu na potrzeby danej usługi i prawo do 
korzystania z tych danych, z jednoczesnym poszanowaniem przepisów o ochronie 
danych i własności intelektualnej; podkreśla, jak ważna jest ochrona transmisji danych 
między pojazdami i między pojazdami a połączoną infrastrukturą oraz ich 
przechowywania, za pomocą minimalnego zestawu środków bezpieczeństwa 
obejmujących szyfrowanie, aktualizację oprogramowania oraz silne mechanizmy 
uwierzytelniania, z jednoczesnym poszanowaniem przepisów o ochronie danych i 
własności intelektualnej oraz zasady ochrony prywatności dzięki zapewnieniu 
najwyższego poziomu bezpieczeństwa już w fazie projektowania i w sposób domyślny; 
zaznacza, że należy zapewnić konsumentom najwyższy poziom ochrony przed
hakowaniem i atakami cybernetycznymi;

8. stwierdza, że przyjęte przez różne przedsiębiorstwa standardy techniczne muszą 
odpowiadać ogólnoświatowym wytycznym, być opracowane z wykorzystaniem 
technologicznie neutralnego podejścia i gwarantować interoperacyjność; podkreśla, że 
będące w przygotowaniu uregulowania UNECE dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz 
aktualizacji oprogramowania „over-the-air” staną się punktem odniesienia dla 
przyszłych europejskich uregulowań prawnych oraz że Unia Europejska powinna być 
liderem w dalszym opracowywaniu norm międzynarodowych, aby zapewnić 
wprowadzenie przepisów o bezpieczeństwie danych, prywatności i odpowiedzialności, 
zanim pojazdy autonomiczne będą stosowane na całym świecie;

9. apeluje do wszystkich zainteresowanych stron, w tym producentów pojazdów, 
dostawców części oraz oprogramowania i usług projektowych, a także państw 
członkowskich i zaangażowanych organów, by współpracowały w zakresie krzewienia 
innowacyjności, inwestowania w infrastrukturę odpowiednią dla zautomatyzowanej 
mobilności, zarówno na autostradach, jak i drogach miejskich, oraz ułatwiania testów 
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transgranicznych; podkreśla potrzebę większych inwestycji w dostosowanie aktualnej 
oraz stworzenie nowej infrastruktury, a także poprawę cyfrowego połączenia dróg 
europejskich; zwraca uwagę, że obserwuje się brak zaufania obywateli Europy do jazdy 
zautomatyzowanej i dlatego też należy organizować kampanie uświadamiające, które 
podniosłyby poziom zaufania obywateli; apeluje o inwestycje w ekstensywne badania 
naukowe nad sztuczną inteligencją oraz etycznym wymiarem transportu 
autonomicznego i połączonego. 
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