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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

A. billi l-pass mgħaġġel tal-iżvilupp teknoloġiku, kemm fl-industrija tat-trasport kif ukoll 
fis-settur tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali, għandu impatt sinifikanti fuq l-
ekonomija u s-soċjetà; billi l-vetturi awtonomi ser ibiddlu b'mod sinifikanti l-ħajja ta' 
kuljum tagħna, jiddeterminaw il-futur tat-trasport bit-triq fid-dinja kollha, inaqqsu l-
ispejjeż tat-trasport, itejbu s-sikurezza fit-toroq, iżidu l-mobbiltà u jnaqqsu l-impatti 
ambjentali. billi s-settur tat-trasport bit-triq jista' jiftaħ il-bieb għal servizzi u modi 
ġodda ta' trasport, u b'hekk jissodisfa d-domanda dejjem tikber għall-mobbiltà 
individwali u għat-trasport tal-merkanzija, u jista' anki jgħin fir-revoluzzjoni tal-
ippjanar urban;

B. billi l-introduzzjoni ta' vetturi awtonomi, mistennija fl-2020, se ġġib benefiċċji 
konsiderevoli, iżda tinvolvi wkoll varjetà ta' riskji ġodda, b'mod partikolari fir-rigward 
tas-sikurezza tat-traffiku fit-toroq, ir-responsabbiltà ċivili u l-assigurazzjoni, iċ-
ċibersigurtà, id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, il-protezzjoni tad-data u kwistjonijiet 
ta' aċċess għad-data, l-infrastruttura teknika, l-istandardizzazzjoni u l-impjieg; billi 
huwa impossibbli li tiġi prevista l-firxa sħiħa tal-impatt fuq terminu twil tal-mobbiltà 
awtonoma fuq l-impjiegi u fuq l-ambjent; billi huwa ta' importanza kruċjali li jiġi żgurat 
li l-qafas ġuridiku tal-UE jkun adatt biex iwieġeb b'mod xieraq għal dawk l-isfidi u jżid 
is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u l-aċċettazzjoni tal-vetturi awtonomi;

1. Jinnota li r-regoli ta' responsabbiltà eżistenti, bħad-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-
25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar responsabbiltà għall-prodotti difettużi (id-
Direttiva dwar ir-Responsabilità għall-Prodotti) u d-Direttiva 2009/103/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni 
kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-
obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-responsabbiltà (id-Direttiva dwar l-
Assigurazzjoni ta' Vetturi bil-Mutur), ma ġewx żviluppati biex jindirizzaw l-isfidi 
kkawżati mill-użu ta' vetturi awtonomi, u jisħaq fuq il-punt li hemm evidenza dejjem 
akbar li l-qafas regolatorju attwali, speċjalment f'dak li jikkonċerna r-responsabbiltà, l-
assigurazzjoni, ir-reġistrazzjoni u l-protezzjoni tad-data personali, mhux se jibqa' 
suffiċjenti jew adegwat quddiem ir-riskji ġodda li jirriżultaw minn żieda fl-
awtomatizzazzjoni, il-konnettività u l-kumplessità tal-vetturi;

2. Huwa tal-opinjoni li, fid-dawl tal-bidliet teknoloġiċi dinamiċi fis-settur, teżisti l-ħtieġa li 
jiġi ċċarat min għandu jġorr id-dannu fil-każ ta' inċidenti kkawżati minn vetturi 
għalkollox awtonomi, u meta l-livell ta' awtonomija jkun tali li l-vettura tkun tista' 
topera jew b'mod għalkollox awtonomu jew misjuqa minn sewwieq irid jiġi stabbilit 
mingħajr ebda dubju min tkun il-parti responsabbli f'kull xenarju speċifiku; teżisti l-
ħtieġa partikolari li jiġi eżaminat jekk il-fehma li proporzjon żgħir ħafna tal-inċidenti 
s'issa kien attribwibbli għal fatturi tekniċi tiġġustifikax il-qlib tar-responsabbiltà għal 
fuq il-manifattur li, bħala fattur ta' riskju li huwa indipendenti min-negliġenza, jista' 
jintrabat sempliċiment mar-riskju kkawżat mit-tqegħid fis-suq ta' vettura awtonoma; 
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jisħaq ukoll li teżisti ħtieġa ulterjuri li jiġi eżaminat jekk obbligi tas-sikurezza tat-triq 
speċifiċi min-naħa tas-sid tal-vettura u obbligi ta' istruzzjoni applikabbli għas-sewwieq 
f'kull każ jistgħux jikkumpensaw għal dan il-qlib ta' responsabbiltà b'mod adegwat; 
jistieden, għaldaqstant, lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni bir-reqqa, biex tadatta l-
qafas ġuridiku attwali tal-UE u tintroduċi, jekk meħtieġ, regoli ġodda li abbażi tagħhom 
jiġi determinat min hu responsabbli; jistieden ukoll lill-Kummissjoni tivvaluta u 
timmonitorja l-possibbiltà li jiġu introdotti strumenti tal-UE addizzjonali li jżommu l-
pass mal-iżviluppi fl-intelliġenza artifiċjali;

3. Jissottolinja r-riskji li marbuta ma' xejra dejjem akbar ta' traffiku mħallat ta' vetturi 
tradizzjonali u awtonomi, u li għaldaqstant titlob aktar testijiet fuq il-post sabiex jiġu 
appoġġati riċerka u żvilupp reżistenti għall-futur min-naħa ta' intrapriżi u korpi pubbliċi 
u privati, iżda wkoll biex tingħata data konkreta li tgħin biex jiġu adattati kif xieraq ir-
regoli tar-responsabbiltà ċivili;

4. Jissottolinja li soluzzjoni possibbli biex jiġu indirizzati l-lakuni u n-nuqqasijiet eżistenti 
tista' tkun l-istabbiliment ta' qafas ta' assigurazzjoni ta' responsabbiltà oġġettiva għal 
ħsara li tirriżulta minn vetturi awtonomi;

5. Jisħaq fuq il-punt li, skont ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Frar 2017 dwar regoli ta' dritt 
ċivili dwar ir-robotika1, mhux se jkun hemm limitazzjoni fuq ir-responsabbiltà fir-
rigward tan-natura u l-firxa tad-dannu li jrid jiġi kkumpensat sabiex tiġi ggarantita 
protezzjoni tal-vittmi adegwata;

6. Iqis li approċċ fil-livell tal-UE se jinċentivizza l-iżvilupp transfruntier ta' sistemi ta' 
trasport awtonomi, jippromwovi l-kompetittività tal-industrija awtomobilistika tal-
Unjoni Ewropea, jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u jevita l-
frammentazzjoni fis-suq intern;

7. Jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġi ggarantit aċċess ġust għas-suq għall-fornituri tas-servizzi 
awtomobilistiċi fiż-żona tal-manutenzjoni u t-tiswija tal-vetturi awtonomi; ifakkar li 
entitajiet ta' dan it-tip, inkluż b'mod partikolari l-manifatturi tal-partijiet u workshops 
żgħar u ċentri ta' servizz, huma element kompetittiv importanti fis-suq awtomobilistiku 
u għandhom impatt pożittiv fuq id-disponibbiltà u l-prezzijiet ta' dawn is-servizzi;

8. Jissottolinja l-ħtieġa li jiġu kkunsidrati emendi għall-ftehimiet internazzjonali bħall-
Konvenzjoni ta' Vjenna dwar it-Traffiku fit-Toroq u għall-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar 
is-Sinjali tat-Toroq, li għandhom l-għan li jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta' vetturi 
għalkollox awtonomi;

9. Jilqa' l-proposti tal-Kummissjoni għar-regolamentazzjoni tal-protezzjoni tal-vetturi mill-
attakki ċibernetiċi u biex il-vetturi awtonomi jiġu mogħnija b'reġistraturi tad-data bħala 
parti mir-rieżami tar-Regolament dwar is-Sigurtà Ġenerali għall-vetturi bil-mutur bil-
għan li tiġi ddeterminata l-kawża tal-inċidenti u jiġi ċċarat min għandu jġorr ir-
responsabbiltà f'każ ta' inċident; jisħaq fuq il-punt li l-mobbiltà awtonoma tippreżenta 
sfidi importanti b'rabta mal-protezzjoni tad-data personali u l-privatezza, b'mod 
partikolari bħala riżultat tal-ħtieġa għall-ġeolokalizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-
movimenti ta' dawn il-vetturi, u jistieden lill-Kummissjoni tikkjarifika aktar ir-regoli 

                                               
1 ĠU C 252, 18.7.2018, p. 239.
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dwar il-protezzjoni u l-kondiviżjoni tad-data miġbura minn dawk il-vetturi, inkluża d-
data li indirettament tidentifika l-persuni, u l-aċċess għal tali data, b'rispett sħiħ tar-
rekwiżiti tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill; jinnota li 
teżisti l-ħtieġa li jiġi eżaminat jekk jiġix garantit u kif jiġi garantit li l-utenti jkunu 
jistgħu jimmonitorjaw u jikkontrollaw l-aċċess għad-data tagħhom f'konformità mar-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data, iżda wkoll għall-fini tad-dritt 
tagħhom li jiddefendu lilhom infushom meta jkun hemm dubju fuq ir-responsabbiltà 
tagħhom, u li jikkunsidraw li jintroduċu t-teknoloġija tal-blockchain f'dan ir-rigward; 
jistieden lill-Kummissjoni tippermetti wkoll l-interoperabbiltà bejn is-sistemi u l-
portabbiltà tad-data sabiex jiġu evitati effetti ta' intrappolament tal-klijentela u 
tippromwovi l-kompetizzjoni ġusta u l-innovazzjoni u b'hekk tippermetti li l-utenti 
jagħżlu fost il-fornituri tas-servizzi varji u tiżgura li fornituri tas-servizzi tal-vetturi 
iżgħar ma jitilfux l-għajxien tagħhom;

10. Jinnota li mistoqsijiet simili b'rabta mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u d-drittijiet 
ta' użu korrispondenti se jirriżultaw fir-rigward tal-intelliġenza artifiċjali għall-iskop ta' 
mobbiltà awtonoma bħal f'oqsma oħra, bħalma huma d-drittijiet ta' proprjetà jew użu 
għall-kodiċi, id-data u l-invenzjonijiet maħluqa mill-intelliġenza artifiċjali nnifisha; iqis, 
madankollu, li għandhom jinstabu soluzzjonijiet kemm jista' jkun ġenerali għal dawn il-
kwistjonijiet.

11. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-ħtieġa li, waqt l-abbozzar tal-qafas leġiżlattiv ġdid dwar ir-
regolamentazzjoni tal-mobbiltà awtonoma, jiġi żgurat li jingħeleb kwalunkwe ostakolu 
għat-tkomplija tal-progress, ir-riċerka u l-innovazzjoni teknoloġiċi.
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