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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie s názvom „Na ceste k automatizovanej mobilite: stratégia EÚ 
pre mobilitu budúcnosti (COM(2018)0283); uznáva potenciál a dôležitosť 
automatizovanej mobility bez vodiča pre všetky autonómne súkromné a verejné 
prostriedky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, ako aj jej účinky presahovania 
do mnohých odvetví a nové obchodné modely, ktoré prinesie, čo bude prínosom pre 
podniky a spotrebiteľov a prispeje k tomu, aby Európa zaujala vedúcu pozíciu v oblasti 
technológií vozidiel; poukazuje aj na to, ako táto mobilita ovplyvní používateľov vrátane 
osôb s osobitnými potrebami, osôb so zdravotným postihnutím alebo zrakovo 
postihnutých osôb;

2. zdôrazňuje, že spoločná európska stratégia a jasný, jednoduchý a inovačný regulačný 
rámec sú veľmi dôležité pre to, aby sa Európa dostala do popredia v súvislosti s trhom s 
autonómnymi vozidlami, aby sa udržala konkurencieschopnosť v súkromnom sektore a 
aby sa podporilo vytváranie pracovných miest a inovácie; berie na vedomie, že 
technológie, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, predstavujú pre používateľov slabé 
miesta, ktoré je potrebné riešiť, a naliehavo vyzýva automobilový priemysel, aby prevzal 
zodpovednosť za bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu vodičov a cestujúcich;

3. poukazuje na to, že hoci zavedenie prepojenej a automatizovanej mobility môže prispieť 
k zvýšeniu bezpečnosti na cestách, pomôcť bojovať proti dopravným zápcham a znížiť 
počet úmrtí na cestách na minimum v Európe do roku 2050, ako aj viesť k 
uprednostňovaniu sociálneho začlenenia a celkovej efektívnosti dopravy a produktivity, 
spoločnosť bude akceptovať túto mobilitu len vtedy, ak autonómne vozidlá dokážu 
ponúknuť najvyššie normy bezpečnosti a ochrany.

4. zdôrazňuje, že zákonodarný orgán musí riešiť etické aspekty autonómnych vozidiel a 
vyriešiť ich predtým, ako sa tieto vozidlá budú v plnej miere akceptovať a budú 
sprístupnené v dopravných situáciách; preto zdôrazňuje, že autonómne vozidlá musia byť 
vopred posúdené z hľadiska riešenia týchto etických aspektov;

5. vyzýva Európsku komisiu, aby do konca roka 2018 uverejnila legislatívny návrh o 
prístupe k palubným údajom a zdrojom; zdôrazňuje, že jasné informácie o 
automatizovaných charakteristikách vozidla musia byť dostupné potenciálnym 
spotrebiteľom pred tým, ako získajú vozidlo, vrátane zmien vlastností, ktoré sa môžu 
uskutočniť počas životnosti vozidla; zdôrazňuje, že na zabezpečenie spravodlivej a 
nenarušenej hospodárskej súťaže, najmä v prípade nezávislých MSP, a zároveň na 
podporu inovácií a zabezpečenie práv a kvality služieb pre spotrebiteľov je nevyhnutné 
zabezpečiť rovnaké podmienky a spravodlivý, nediskriminačný, priamy a technologicky 
neutrálny prístup v reálnom čase k údajom a zdrojom vo vozidle pre rôzne subjekty na 
trhu ponúkajúce opravy a údržbu; zdôrazňuje, že spotrebitelia a tretie strany musia mať 
náležité práva a mechanizmy nápravy;

6. uznáva, že zariadenia na záznam údajov a prístup k takýmto zariadeniam je hlavným 
nástrojom, vďaka ktorého možno zistiť samotnú príčinu udalostí, ktoré viedli k 
poškodeniu alebo incidentu, a že autonómne vozidlá sú technologicky zložité a podstatne 
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sa líšia od bežných motorových vozidiel na ceste; víta návrh Komisie, uverejnený 17. 
mája 2018, na reguláciu zariadení na záznam údajov pre automatizované vozidlá ako 
súčasť revízie nariadenia o všeobecnej bezpečnosti a smernici o motorových vozidlách s 
cieľom riešiť otázku zodpovednosti automatizovaných vozidiel v prípade nehody. 
zdôrazňuje, že sú nevyhnutné komplexné a jasné právne predpisy, ktorými sa ustanovuje 
právny rámec týkajúci sa zodpovednosti a poistenia pre autonómne vedenie vozidla, s 
cieľom chrániť práva spotrebiteľov a predchádzať situáciám, keď v súčasnosti neznáme 
riziká môžu potenciálne znášať poškodené strany;

7. prízvukuje, že je veľmi dôležité, aby mali užívatelia kontrolu nad svojimi údajmi a prístup 
k nim, a to aj ku generovaným údajom vozidla, ktoré produkujú a zhromažďujú prepojené 
a automatizované automobily; poukazuje na to, že budúce palubné systémy by mali byť 
koncipované tak, aby sa zabezpečila slobodná voľba spotrebiteľov a aby sa používateľom 
umožnilo priamo si vybrať spomedzi konkurenčných poskytovateľov služieb toho, ktorý 
bude mať oprávnenie na prístup k údajom o vozidlách a ich využívaní pre danú službu, 
pri rešpektovaní právnych predpisov o ochrane údajov a duševného vlastníctva; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby prenos údajov medzi vozidlami a prepojenou 
infraštruktúrou a ich úschova boli chránené určitými minimálnymi bezpečnostnými 
opatreniami vrátane kódovania, aktualizácie softvéru a bezpečných mechanizmov 
autentifikácie, pričom sa musia rešpektovať právne predpisy o ochrane údajov a 
duševnom vlastníctve a zásada ochrany súkromia a musí sa zaručiť najvyššia úroveň 
bezpečnosti už v štádiu návrhu a v štandardnom nastavení; zdôrazňuje, že spotrebiteľom 
sa musí ponúknuť maximálna úroveň ochrany pred hackermi a kybernetickými útokmi;

8. súhlasí s tým, že technické normy, ktoré si jednotlivé značky prispôsobujú, sa musia 
zosúladiť s globálnymi usmerneniami, musia byť vypracované technologicky neutrálnym 
prístupom a musia zabezpečovať interoperabilitu; zdôrazňuje, že pripravované predpisy 
EHK OSN o kybernetickej bezpečnosti a aktualizácii softvéru po celom svete sa majú 
stať referenčnou hodnotou pre budúce európske právne predpisy a že Európska únia by 
mala viesť na ceste k ďalšiemu rozvoju medzinárodných noriem s cieľom zaistiť 
bezpečnosť údajov, súkromie a zodpovednosť pred tým, ako sa autonómne vozidlá budú 
používať;

9. nalieha na všetky zainteresované strany vrátane výrobcov automobilov, dodávateľov 
súčiastok a softvérové a dizajnové služby, ako aj členské štáty a orgány, ktoré 
spolupracujú na podpore inovácií, aby zabezpečili investície do infraštruktúry vhodnej 
pre automatizovanú mobilitu, na diaľniciach i na mestských cestách, a uľahčili 
cezhraničné testovanie; zdôrazňuje potrebu zvýšiť investície do úpravy súčasnej 
infraštruktúry, budovania novej infraštruktúry a zlepšenia prepojiteľnosti európskych 
ciest; poukazuje na to, že možno pozorovať nedôveru európskych občanov k 
automatizovanému riadeniu, a preto by sa mala zaviesť osvetová kampaň, ktorá by dôveru 
občanov pomohla zvýšiť; žiada investície do rozsiahleho výskumu umelej inteligencie a 
etického rozmeru v súvislosti s autonómnou a prepojenou dopravou.
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