
AD\1165400RO.docx PE623.863v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru afaceri juridice

2018/2089(INI)

16.10.2018

AVIZ

al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la conducerea autonomă în transportul european
(2018/2089(INI))

Raportor pentru aviz (*): Emil Radev

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură



PE623.863v02-00 2/7 AD\1165400RO.docx

RO

PA_NonLeg



AD\1165400RO.docx 3/7 PE623.863v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât ritmul rapid al dezvoltării tehnologice, atât în industria transportului, cât și în 
domeniul roboticii și al inteligenței artificiale, are un impact semnificativ asupra 
economiei și a societății; întrucât vehiculele autonome ne vor schimba semnificativ 
viața de zi cu zi, vor determina viitorul transportului rutier la nivel mondial, vor reduce 
cheltuielile de transport, vor îmbunătăți siguranța rutieră, vor crește mobilitatea și vor 
reduce impactul asupra mediului; întrucât sectorul transportului rutier ar putea deschide 
calea către noi servicii și noi moduri de transport, răspunzând astfel cererii tot mai mari 
față de mobilitatea personală și transportul bunurilor, și ar putea contribui chiar la 
revoluționarea urbanismului;

B. întrucât introducerea vehiculelor autonome, preconizată deja pentru 2020, va aduce 
beneficii considerabile, presupunând totodată diverse riscuri noi, și anume cele legate de 
siguranța rutieră, răspunderea civilă și asigurări, securitatea informatică, drepturile de 
proprietate intelectuală, protecția datelor și aspecte legate de accesul la date, 
infrastructura tehnică, standardizarea și ocuparea forței de muncă; întrucât nu poate fi 
prevăzut pe deplin efectul pe termen lung al mobilității autonome asupra locurilor de 
muncă și asupra mediului; întrucât este de o importanță crucială să se garanteze 
caracterul adecvat al cadrului juridic al UE pentru a se răspunde în mod corespunzător 
acestor provocări și să se sensibilizeze publicul față de vehiculele autonome, 
determinând acceptarea acestora,

1. ia act de faptul că normele existente în materie de răspundere, precum Directiva 
85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 privind apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru 
produsele cu defect (Directiva privind răspunderea pentru produsele cu defect) și 
Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 
2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto, precum și aplicarea obligației de 
asigurare a acestei răspunderi (Directiva privind asigurarea auto), nu au fost elaborate 
pentru a face față provocărilor pe care le prezintă utilizarea de mașini autonome și 
subliniază faptul că există tot mai multe dovezi că actualul cadru de reglementare, mai 
ales în ceea ce privește răspunderea, asigurarea, înmatricularea și protecția datelor cu 
caracter personal, nu va mai fi suficient sau adecvat în fața noilor riscuri ce decurg din 
automatizarea, conectivitatea și complexitatea tot mai mari ale vehiculelor;

2. este de părere că, având în vedere schimbările dinamice din sectorul tehnologic, este 
necesar să se clarifice cine ar trebui să suporte prejudiciul în cazul accidentelor cauzate 
de vehiculele complet autonome și, în funcție de nivelul de autonomie – autonomie 
totală sau prezența unui șofer, – trebuie stabilită cu o certitudine absolută partea 
responsabilă; subliniază că este necesar să se analizeze dacă poziția potrivit căreia poate 
fi pusă pe seama unor factori tehnici numai o proporție infimă din toate accidentele de 
până în prezent ar justifica transferarea răspunderii către fabricant, întrucât un factor de 
risc ce nu ține de neglijență poate fi legat pur și simplu de riscul prezentat de 
introducerea pe piață a unui vehicul autonom; subliniază, de asemenea, că este necesar 
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să se verifice dacă obligațiile specifice de siguranță rutieră ce îi revin proprietarului 
vehiculului și obligațiile privind instrucțiunile aplicabile șoferului în fiecare caz pot 
compensa în mod corespunzător transferul răspunderii; prin urmare, invită Comisia să 
evalueze în detaliu și să adapteze cadrul juridic actual al UE și, unde este cazul, să 
introducă noi dispoziții pe baza cărora să se repartizeze responsabilitatea și răspunderea; 
de asemenea, invită Comisia să evalueze și să monitorizeze posibilitatea instituirii unor 
instrumente suplimentare la nivelul UE pe măsura evoluției inteligenței artificiale;

3. subliniază riscurile legate de creșterea traficului mixt, la care participă vehicule 
tradiționale și vehicule autonome, care impun mai multe teste in situ pentru a sprijini 
activități de cercetare și dezvoltare orientate spre viitor și efectuate de întreprinderi și 
organisme publice și private, dar și pentru a asigura date concrete pentru adaptarea 
corespunzătoare a normelor privind răspunderea civilă;

4. subliniază că o soluție posibilă pentru soluționarea lacunelor și deficiențelor existente ar 
putea fi instituirea unui cadru de asigurări fără culpă pentru prejudiciul cauzat de 
vehiculele autonome;

5. subliniază că, în conformitate cu rezoluția sa din 16 februarie 2017 referitoare la 
normele de drept civil privind robotica1, nu trebuie să existe nicio limitare a răspunderii 
legate de natura și amploarea daunelor care trebuie compensate, pentru a garanta o 
protecție adecvată a victimelor;

6. consideră că o abordare la nivelul UE va stimula dezvoltarea transfrontalieră a 
sistemelor de transport autonom, va promova competitivitatea industriei automobilelor a 
Uniunii Europene, va asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și va evita 
fragmentarea pieței interne;

7. subliniază necesitatea de a se garanta un acces echitabil pe piață pentru furnizorii 
independenți de servicii în domeniul întreținerii și reparării vehiculelor autonome; 
reamintește faptul că entitățile de acest tip, incluzând în special producătorii de 
componente și atelierele și centrele de servicii mici, reprezintă un element competitiv 
important pe piața auto și au un impact pozitiv asupra disponibilității și prețurilor 
acestor servicii;

8. subliniază ca este nevoie să se aibă în vedere modificarea acordurilor internaționale 
precum Convenția de la Viena privind circulația rutieră și Convenția de la Viena privind 
semnalizarea rutieră, pentru a se facilita introducerea vehiculelor complet autonome;

9. salută propunerea Comisiei ca, în cadrul revizuirii Regulamentului privind siguranța 
generală a autovehiculelor, să se introducă dispoziții normative privind protecția 
vehiculelor împotriva atacurilor informatice și dotarea vehiculelor autonome cu 
dispozitive de înregistrare a datelor, pentru a se putea determina cauza accidentelor și a 
se clarifica cine este considerat răspunzător în caz de accident; atrage atenția asupra 
faptului că mobilitatea autonomă prezintă dificultăți considerabile în legătură cu 
protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, și anume din cauza nevoii de 
geolocalizare și monitorizare a deplasărilor acestor vehicule, și invită Comisia să 
precizeze mai bine normele privind protecția și partajarea datelor colectate de aceste 

                                               
1 JO C 252, 18.7.2018, p. 239.
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vehicule, inclusiv a datelor prin care pot fi identificate indirect persoanele, precum și 
accesul la aceste date, asigurând totodată respectarea deplină a cerințelor din 
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului; observă că 
este necesar să se examineze dacă și cum poate fi garantată monitorizarea și controlul de 
către utilizatori a accesului la datele care îi privesc, în conformitate cu RGPD, dar și 
pentru a le acorda dreptul să se apere atunci când este implicată răspunderea lor, și să se 
analizeze posibilitatea introducerii tehnologiei de tip blockchain în acest scop; invită, de 
asemenea, Comisia să asigure interoperabilitatea sistemelor și portabilitatea datelor, 
pentru a preveni blocarea clienților de către o întreprindere și pentru a promova 
concurența loială și inovarea, permițând astfel utilizatorilor să aleagă între diferiți 
furnizori de servicii și asigurând existența economică a furnizorilor mai mici de servicii 
pentru vehicule;

10. constată că în cazul inteligenței artificiale utilizate în scopul mobilității autonome vor 
apărea întrebări legate de drepturile de proprietate intelectuală și de drepturile aferente 
de utilizare asemănătoare cu cele care au survenit în alte domenii, precum dreptul de 
proprietate sau utilizare asupra codului informatic, datelor și invențiilor create de 
inteligența artificială înșiși; consideră, însă, că ar trebui găsite soluții cât mai generale 
pentru aceste chestiuni;

11. atrage atenția asupra necesității ca, la elaborarea noului cadru legislativ de reglementare 
a mobilității autonome, să se depășească orice obstacol în calea dezvoltării progresului 
tehnologic, a cercetării și inovării.
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