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Vec: Autonómna jazda 

Automobilový priemysel sa v súčasnosti rýchlo vyvíja. Zatiaľ čo systémy pokročilej podpory riadenia 
sa posledných desať rokov postupne zavádzajú a zlepšujú, nasledujúci krok – čiastočne autonómna 
jazda – práve štartuje. V roku 2016 sa na trh dostanú prvé modely automobilov so vlastnosťami 
umožňujúcimi čiastočne autonómnu jazdu, ako napríklad schopnosťou samostatného parkovania, 
systémami predchádzajúcimi zrážkam a systémami na podporu v dopravnej zápche. Výrobcovia 
automobilov a systémoví inžinieri v súčasnosti vyvíjajú prvú generáciu úplne autonómnych vozidiel 
s cieľom uviesť ich na trh od roku 2030. So zreteľom na tento rýchly vývoj sa sektor dopravy v EÚ 
musí urýchlene prispôsobiť novým skutočnostiam. Aby sa udržal krok s trhovými trendmi a zachovala 
konkurencieschopnosť voči iným regiónom na celom svete, Komisia bude musieť urýchlene reagovať 
na výzvy v oblasti práva, procesov, bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré sú spojené s autonómnou 
jazdou. Komisia musí riešiť tieto základné otázky: 

– Keďže zodpovednosť za základné úkony ako vedenie motorového vozidla sa bude v čoraz väčšej 
miere presúvať na technológie, skúmala Komisia, ako by sa malo upraviť platné právo v oblasti 
zodpovednosti? Konkrétnejšie, ako treba doplniť Viedenský dohovor o cestnej premávke z roku 
1968? 

– Keďže na zabezpečenie nerušenej plynulej dopravy bude nevyhnutná prepojenosť medzi 
autonómnymi vozidlami navzájom a medzi vozidlami a infraštruktúrou, ako hodlá Komisia riešiť 
otázky ochrany údajov a kybernetickej bezpečnosti? 

– So zreteľom na osobitné infraštruktúrne potreby autonómne jazdiacich vozidiel, uvažovala 
Komisia o miere zapojenia autonómnej jazdy do súčasnej dopravnej infraštruktúry členských 
štátov a posudzovala oblasti, v ktorých budú potrebné dodatočné strategické investície? 

– Keďže autonómne jazdiace vozidlá si vyžadujú odlišné postupy testovania a prehliadok, hodlá 
Komisia upraviť existujúce právne predpisy pre typové schvaľovanie vozidiel, ako napríklad 
nariadenia Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN)? 

– Vzhľadom na množstvo vyššie uvedených otázok, začala už Komisia pracovať na návrhu 
stratégie pre autonómnu jazdu v EÚ? Súhlasí Komisia s tým, že v súvislosti s rastúcou 
dôležitosťou autonómnej jazdy je potrebné včas uverejniť zelenú knihu na danú tému? 
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