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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže rýchle tempo vývoja technológií v dopravnom priemysle aj v odvetví robotiky 
a umelej inteligencie má výrazný vplyv na ekonomiku a spoločnosť; keďže autonómne 
vozidlá výrazne zmenia náš každodenný život, určia budúcnosť svetovej cestnej 
dopravy, znížia dopravné náklady, zvýšia bezpečnosť na cestách, zvýšia mobilitu a 
znížia vplyvy na životné prostredie; keďže sektor cestnej dopravy by mohol otvoriť 
dvere novým službám a druhom dopravy, čím by uspokojil rastúci dopyt po 
individuálnej mobilite a nákladnej doprave a mohol by dokonca pomôcť pri zmene 
územného plánovania;

B. keďže zavedenie autonómnych vozidiel, ktoré sa očakáva už v roku 2020, prinesie 
značné výhody, ale aj množstvo nových rizík, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť cestnej 
premávky, občianskoprávnu zodpovednosť a poistenie, kybernetickú bezpečnosť, práva 
duševného vlastníctva, ochranu údajov a otázky prístupu k údajom, technickú 
infraštruktúru, normalizáciu a zamestnanosť; keďže nie je možné predvídať celý rozsah 
dlhodobého vplyvu autonómnej mobility na pracovné miesta a životné prostredie; 
keďže je rozhodujúce zabezpečiť, aby právny rámec EÚ náležite dokázal reagovať na 
tieto výzvy a zvýšiť verejnú informovanosť a prijatie autonómnych vozidiel;

1. poznamenáva, že existujúce pravidlá týkajúce sa zodpovednosti, ako napríklad smernica 
Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa zodpovednosti za chybné výrobky 
(smernica o zodpovednosti za výrobky) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/103/ES zo 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto 
zodpovednosti (smernica o poistení motorových vozidiel), neboli vypracované na to, 
aby riešili výzvy, ktoré so sebou prináša používanie autonómnych vozidiel, a poukazuje 
na to, že narastá počet dôkazov o tom, že súčasný regulačný rámec, najmä pokiaľ ide o 
zodpovednosť, poistenie, registráciu a ochranu osobných údajov, už nebude dostatočný 
alebo primeraný vzhľadom na nové riziká, ktoré vyplývajú z rastúcej automatizácie, 
prepojenosti a zložitosti vozidiel;

2. zastáva názor, že vzhľadom na dynamické technologické zmeny v odvetví je potrebné 
objasniť, kto by mal niesť škodu v prípade nehôd spôsobených plne autonómnymi 
vozidlami, a v prípade, keď je úroveň autonómnosti taká, že vozidlo môže fungovať 
buď úplne samostatne alebo ho môže viesť vodič, sa musí bez akejkoľvek pochybnosti 
dať určiť, kto je zodpovedná strana v každom konkrétnom scenári; zdôrazňuje, že 
existuje osobitná potreba preskúmať, či by skutočnosť, že doposiaľ bol len veľmi malý 
podiel všetkých nehôd spôsobený technickými faktormi, mohla byť dôvodom na presun 
zodpovednosti na výrobcov, ktorý ako rizikový faktor nezávislý od zanedbania 
zodpovednosti súvisí iba s rizikom vyplývajúcim z uvedenia autonómneho vozidla na 
trh; zdôrazňuje tiež, že je ďalej potrebné preskúmať, či by špecifické povinnosti 
vlastníka vozidla týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky a povinnosti podstúpiť 
výučbu, ktoré sa vzťahujú na vodiča, v každom prípade mohli primerane vyvážiť tento 
presun zodpovednosti; vyzýva preto Komisiu, aby vykonala dôkladné posúdenie, 
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upravila súčasný právny rámec EÚ a v prípade potreby zaviedla nové pravidlá, na 
základe ktorých sa bude vymedzovať zodpovednosť; vyzýva tiež Komisiu, aby posúdila 
a monitorovala možnosť zavedenia ďalších nástrojov EÚ s cieľom držať krok s 
vývojom umelej inteligencie;

3. zdôrazňuje riziká týkajúce sa rastúceho trendu zmiešanej premávky tradičných aj 
autonómnych vozidiel, čo si vyžaduje viac testovania na mieste, aby sa podporil 
nadčasový výskum a vývoj zo strany verejných a súkromných podnikov a subjektov, ale 
aj poskytli konkrétne údaje, ktoré pomôžu riadne prispôsobiť pravidlá týkajúce sa 
občianskoprávnej zodpovednosti;

4. zdôrazňuje, že eventuálnym riešením existujúcich regulačných medzier a nedostatkov 
by mohlo byť vytvorenie poistného rámca objektívnej zodpovednosti za škody 
spôsobené autonómnymi vozidlami;

5. zdôrazňuje, že v súlade s tým, čo uvádza vo svojom uznesení zo 16. februára 2017 o 
pravidlách občianskeho práva v oblasti robotiky1, by nemalo dochádzať k obmedzeniu 
zodpovednosti v súvislosti s charakterom a rozsahom škody, ktorá sa má nahradiť, aby 
sa zaručila primeraná ochrana obetí;

6. domnieva sa, že prístup na úrovni EÚ bude stimulovať cezhraničný rozvoj 
autonómnych dopravných systémov, podporovať konkurencieschopnosť 
automobilového priemyslu Európskej únie, zabezpečí vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa a zabráni rozdrobeniu vnútorného trhu;

7. zdôrazňuje potrebu zaručiť spravodlivý prístup nezávislým poskytovateľom 
automobilových služieb na trh v oblasti servisu a opravy autonómnych vozidiel; 
pripomína, že subjekty tohto druhu, konkrétne vrátane výrobcov dielov, malých dielní a 
servisných stredísk, sú dôležitým konkurenčným prvkom na automobilovom trhu a 
majú pozitívny vplyv na dostupnosť a ceny týchto služieb;

8. zdôrazňuje, že je potrebné zvážiť zmeny medzinárodných dohôd, ako je napríklad 
Viedenský dohovor o cestnej premávke a Viedenský dohovor o dopravných značkách a 
signáloch, zamerané na uľahčenie zavádzania plne autonómnych vozidiel;

9. víta návrhy Komisie na reguláciu ochrany vozidiel pred kybernetickými útokmi a na 
vybavenie autonómnych vozidiel zariadeniami na zaznamenávanie údajov, predložené v 
rámci preskúmania všeobecného nariadenia o bezpečnosti motorových vozidiel, aby sa 
pomohlo určiť príčinu nehôd a objasniť, koho považovať za zodpovedného v prípade 
nehody; zdôrazňuje, že autonómna mobilita prináša dôležité výzvy v súvislosti s 
ochranou osobných údajov a súkromia, konkrétne v dôsledku potreby geolokalizácie a 
monitorovania pohybu týchto vozidiel, a vyzýva Komisiu, aby ďalej objasnila pravidlá 
týkajúce sa ochrany a spoločného využívania údajov zhromaždených týmito vozidlami 
vrátane údajov, ktoré nepriamo identifikujú osoby, a prístupu k takýmto údajom, ktoré 
musia zároveň plne rešpektovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679; konštatuje, že je potrebné preskúmať, či a ako zaručiť, aby používatelia 
mohli monitorovať a kontrolovať prístup k svojim údajom v súlade so všeobecným 
nariadením o ochrane údajov, ale aj na účely ich práva brániť sa v prípade, keď ide o ich 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 239.
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zodpovednosť, a zvážiť zavedenie technológie blockchainu na tento účel; vyzýva 
Komisiu, aby tiež umožnila interoperabilitu medzi systémami a prenosnosť údajov, aby 
sa zabránilo účinkom viazanosti na jeden systém a podporila sa spravodlivá 
hospodárska súťaž a inovácie, čo umožní používateľom vybrať si spomedzi rôznych 
poskytovateľov služieb a zabezpečí, aby menší poskytovatelia automobilových služieb 
neprišli o svoje živobytie;

10. konštatuje, že podobné otázky týkajúce sa práv duševného vlastníctva a príslušných 
používateľských práv sa vynoria v súvislosti s umelou inteligenciou určenou na 
autonómnu mobilitu a tiež v iných oblastiach, ako sú vlastnícke a užívateľské práva, 
pokiaľ ide o kódovanie, údaje a vynálezy vytvorené samotnou umelou inteligenciou; 
domnieva sa však, že na tieto otázky by sa mali nájsť riešenia, ktoré budú čo možno 
najvšeobecnejšie;

11. upozorňuje na potrebu, aby sa pri príprave nového legislatívneho rámca týkajúceho sa 
regulácie autonómnej mobility zabezpečilo, že bude možné prekonať všetky prekážky 
brániace ďalšiemu technologickému pokroku, výskumu a inováciám.
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