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Teema: Isesõitvad autod 

Autotööstuses toimub praegu kiire areng. Kui kõrgetasemelisi juhiabisüsteeme on järk-järgult 
kasutusele võetud ja optimeeritud viimased 10 aastat, siis järgmine samm – isesõitvad autod – on 
käivitamisel. 2016. aastal jõuavad turule esimesed automudelid, mis on varustatud osaliselt 
autonoomsete juhtimisomadustega, nagu täielik iseparkimine, kokkupõrke vältimise süsteemid ja 
ummikuabi. Praegu arendavad autotoojad ja süsteemiinsenerid välja täielikult isesõitvate sõidukite 
esimest põlvkonda, eesmärgiga võtta see kasutusele alates 2030. aastast. Neid kiireid arenguid 
silmas pidades tuleb ELi transpordisektoril kiiresti uue reaalsusega kohanduda. Selleks et pidada 
sammu turusuundumustega ja säilitada konkurentsivõime maailma muude piirkondade suhtes, tuleb 
komisjonil kiiresti reageerida isesõitvate autodega seotud õiguslikele, menetluslikele ning turvalisus- ja 
taristualastele väljakutsetele. Komisjon peab käsitlema järgmisi põhiküsimusi: 

– Kuna tehnoloogia võtab üha rohkem üle peamisi kohustusi, nagu sõiduki juhtimine, siis kas 
komisjon on uurinud, kuidas tuleks kohandada kehtivat vastutust käsitlevat õigust? 
Konkreetsemalt – kuidas tuleb muuta maanteeliiklust käsitlevat 1968. aasta Viini konventsiooni? 

– Kuna takistamatu liiklusvoo tagamiseks on ülioluline isesõitvate sõidukite ning sõiduki ja taristu 
vaheline ühenduvus, siis kuidas kavatseb komisjon käsitleda andmekaitse ja küberturvalisuse 
küsimusi? 

– Kas komisjon on isesõitvate sõidukite spetsiifilisi taristuvajadusi silmas pidades kaalunud, millises 
ulatuses oleks võimalik isesõitvad autod integreerida liikmesriikide praegusesse 
transporditaristusse, ning kaalunud, kuhu oleks asjakohane teha täiendavaid strateegilisi 
investeeringuid? 

– Kuna isesõitvate sõidukite jaoks on vaja erinevaid katse- ja kontrollimenetlusi, siis kas komisjon 
kavatseb kohandada sõidukite tüübikinnituse alaseid kehtivaid õigusakte, näiteks ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni (UNECE) eeskirju? 

– Kas eespool tõstatatud arvukaid põhimõttelisi küsimusi arvesse võttes on komisjon juba 
alustanud strateegia koostamist isesõitvate autode jaoks ELis? Kas komisjon nõustub 
seisukohaga, et isesõitvate autode suurenevat tähtsust arvesse võttes on oluline avaldada 
varakult roheline raamat? 
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