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JAVASLATOK

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

A. mivel a technológiai fejlődés gyors üteme mind a közlekedési ágazatban, mind a 
robotika és a mesterséges intelligencia ágazatában, jelentős hatással van a gazdaságra és 
a társadalomra; mivel az önvezető járművek nagy mértékben megváltoztatják majd 
mindennapi életünket, meghatározzák a nemzetközi közúti közlekedés jövőjét, javítják a 
közúti közlekedésbiztonságot, fokozzák a mobilitást és csökkentik a környezetre 
gyakorolt hatásokat; mivel a közúti szállítási ágazat új szolgáltatásoknak és közlekedési 
módoknak nyithatna utat, így elégítve ki az egyéni mobilitás és az áruszállítás iránti 
növekvő igényeket, és akár elősegíthetné a várostervezés forradalmasítását is;

B. mivel az önvezető járművek már 2020-ra várható bevezetése számottevő előnyökkel jár 
majd, de számos új kockázatot is rejt magában, nevezetesen a közúti 
közlekedésbiztonság, a polgári jogi felelősség és a biztosítás, a kiberbiztonság, a 
szellemitulajdon-jogok, az adatvédelem és az adathozzáférési kérdések, a műszaki 
infrastruktúra, a szabványosítás és a foglalkoztatás tekintetében; mivel lehetetlen teljes 
mértékben megjósolni az önvezető mobilitás munkahelyekre és környezetre gyakorolt 
hosszú távú hatásait; mivel alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az uniós jogi 
keret megfelelő módon reagáljon ezekre a kihívásokra, továbbá az, hogy a nyilvánosság 
többet tudjon az önvezető járművekről és jobban elfogadja őket;

1. megjegyzi, hogy a felelősséget érintő hatályos szabályokat – úgymint a hibás 
termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv (a 
termékfelelősségről szóló irányelv) és a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási 
kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv) – nem oly 
módon alkották meg, hogy azok az önvezető járművek használatából eredő kihívásokat 
kezeljék, és hangsúlyozza, hogy egyre több bizonyíték áll rendelkezésre arra 
vonatkozóan, hogy a jelenlegi szabályozási keret – különös tekintettel a polgári 
felelősségre, a biztosításra, a regisztrációra és a személyes adatok védelmére – nem lesz 
elegendő vagy megfelelő, ha megjelennek a növekvő mértékű járműautomatizálásból, 
konnektivitásból és komplexitásból eredő új kockázatok;

2. úgy véli, hogy az ágazatban végbemenő dinamikus technológiai változások fényében 
tisztázni kell, baleset esetén kinek kell viselnie a teljesen önvezető gépjárművek által 
okozott károkat, és amennyiben az önállóság olyan szintű, hogy a jármű teljes 
mértékben képes az önálló működésre és a vezető általi működtetésre is, kétséget 
kizáróan tisztázni kell, melyik eshetőségben ki a felelős fél; hangsúlyozza, hogy 
különösen szükséges annak vizsgálata, hogy indokolja-e a felelősség gyártókra történő 
áthárítását az az elgondolás, hogy az összes baleseten belül rendkívül alacsony a 
műszaki tényezők számlájára írható balesetek aránya, ami mint gondatlanságtól 
független kockázati tényező, pusztán csak ahhoz a kockázathoz köthető, amelyet az 
önvezető járművek kereskedelmi forgalomba hozatala jelent; hangsúlyozza emellett, 
hogy szükségesnek tartja annak vizsgálatát, hogy a jármű tulajdonosára vonatkozó 
sajátos közlekedésbiztonsági előírások és a járművezetőre vonatkozó használati 



PE623.863v02-00 4/7 AD\1165400HU.docx

HU

kötelezettségek minden esetben megfelelően ellensúlyozzák-e a felelősség áthárítását; 
felszólítja ezért a Bizottságot, hogy végezzen alapos vizsgálatot, módosítsa a jelenlegi 
uniós jogi keretet, és amennyiben szükséges, vezessen be olyan új szabályokat, amelyek 
alapján megállapítható a felelősség és a kötelezettség; szintén felszólítja a Bizottságot, 
hogy értékelje és ellenőrizze a további uniós eszközök bevezetésének lehetőségét annak 
érdekében, hogy lépést lehessen tartani a mesterséges intelligencia fejlődésével;

3. hangsúlyozza a hagyományos és önvezető gépjárművek növekvő vegyes forgalmának 
tendenciájával járó kockázatokat, ezért további helyszíni vizsgálatokra szólít fel az 
időtálló kutatás-fejlesztés támogatása érdekében az állami és magánvállalatok, -
szervezetek számára, valamint konkrét adatokat is kér a polgári jogi felelősségre 
vonatkozó szabályok megfelelő kiigazításához;

4. kiemeli, hogy a meglévő hiányosságok kezelésére szolgáló egyik lehetséges megoldás 
az önvezető járművek által okozott károk esetére létrehozott, objektív felelősségen 
alapuló biztosítási keretrendszer lehet;

5. hangsúlyozza, hogy a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról szóló 2017. 
február 16-i állásfoglalása1 értelmében a károsultak megfelelő védelmének biztosítása 
érdekében a megtérítendő kár természetét és mértékét tekintve a felelősség nem 
korlátozható;

6. úgy véli, hogy egy uniós szintű megközelítés ösztönzi az önvezető közlekedési 
rendszerek határokon átnyúló fejlesztését, segíti az európai uniós gépjárműipar 
versenyképességét, biztosítja a fogyasztóvédelem magas szintjét és elkerüli a belső piac 
széttöredezettségét;

7. hangsúlyozza, hogy méltányos piaci hozzáférést kell biztosítani a gépjárműipari 
szolgáltatók számára az önvezető járművek karbantartása és javítása területén; 
emlékeztet arra, hogy az ilyen szervezetek – beleértve különösen az alkatrészgyártókat, 
kisebb műhelyeket és szolgáltatóközpontokat – a gépjárműipar fontos versenyelemei és 
pozitív hatással bírnak az ilyen szolgáltatások hozzáférhetőségére és árára;

8. hangsúlyozza, hogy fontolóra kell venni a nemzetközi megállapodások, például a közúti 
forgalomról szóló Bécsi Egyezmény, a közúti forgalomról szóló Bécsi Egyezmény, 
valamint a közúti jelzésekről szóló Bécsi Egyezmény módosítását a teljesen önvezető 
gépjárművek bevezetésének megkönnyítése érdekében;

9. üdvözli a járművek kibertámadásokkal szembeni védelmének szabályozására és a 
gépjárművek általános biztonságáról szóló rendelet felülvizsgálata keretében az önálló 
járművek adatrögzítőkkel való felszerelésére vonatkozó bizottsági javaslatokat, amelyek 
célja, hogy elősegítsék a balesetek okának meghatározását és annak tisztázását, hogy ki 
minősül felelősnek baleset esetén; hangsúlyozza, hogy az önvezető mobilitás fontos 
kihívásokat jelent a személyes adatok és a magánélet védelmével kapcsolatban, 
nevezetesen a földrajzi helymeghatározás és e járművek mozgása nyomon követésének 
szükségessége miatt, és felhívja a Bizottságot, hogy pontosítsa az e járművek által 
gyűjtött adatok védelmére és megosztására vonatkozó szabályokat, beleértve az olyan 
adatokat is, amelyek közvetve azonosítják a személyeket, valamint az adatokhoz való 

                                               
1HL C 252., 2018.7.18., 239. o.;
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hozzáférést, teljes mértékben tiszteletben tartva ugyanakkor az (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és a tanácsi rendelet előírásait; megállapítja, hogy meg kell vizsgálni, hogy a 
felhasználók nyomon tudják-e követni és ellenőrizni tudják-e, illetve hogyan tudják 
nyomon követni és ellenőrizni az adataikhoz való hozzáférést az általános adatvédelmi 
rendeletnek megfelelően, valamint a védelemhez való joguk szempontjából is, amikor 
saját felelősségükről van szó, és fontolóra kell venni e célból a blokklánc-technológia 
bevezetését; felszólítja továbbá a Bizottságot a rendszerek közötti átjárhatóság és az 
adathordozhatóság lehetővé tételére a bezártsági hatás elkerülése és a tisztességes 
verseny és innováció előmozdítása érdekében, így nyújtva módot az önvezető járművet 
használók számára ahhoz, hogy több szolgáltató közül is választhassanak, valamint 
biztosítva, hogy a kisebb gépjárműipari szolgáltatók ne veszítsék el megélhetésüket;

10. megjegyzi, hogy a szellemi tulajdonjogokkal és a hozzá tartozó használati jogokkal 
kapcsolatban is más területekhez hasonló kérdések fognak felmerülni az önvezető 
mobilitás céljából alkalmazott mesterséges intelligencia tekintetében, mint például a 
mesterséges intelligencia által létrehozott kódokhoz, adatokhoz és találmányokhoz 
fűződő tulajdonosi és használati jogok esetében; úgy véli azonban, hogy ezekre a 
kérdésekre a lehető legáltalánosabb megoldásokat kell megtalálni.

11. felhívja a figyelmet arra, hogy az autonóm mobilitás szabályozására vonatkozó új 
jogszabályi keret kidolgozásakor biztosítani kell a technológiai fejlődés, a kutatás és az 
innováció útjában álló esetleges akadályok felszámolását.
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