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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Άμστερνταμ, στην οποία προέβη το Συμβούλιο στις 

14-15 Απριλίου 2016, σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα της συνδεδεμένης και 

αυτοματοποιημένης οδήγησης («Διακήρυξη του Άμστερνταμ»), 

Α. έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συγκρότησε πρόσφατα την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 

GEAR 2030 που είναι επιφορτισμένη με την παραγωγή ενός οδικού χάρτη για τη 

σωστή ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για λόγους αστικής ευθύνης, πρέπει να γίνεται διάκριση 

μεταξύ των αυτοματοποιημένων οχημάτων (στα οποία υπάρχουν ενσωματωμένες 

συσκευές που επιτρέπουν την αυτόματη εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών οδήγησης) 

και των αυτόνομων οχημάτων (τα οποία εκτελούν όλες αυτές τις λειτουργίες)· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πρώτη περίπτωση, η οδήγηση πρέπει να 

παρακολουθείται συνεχώς από τον οδηγό ο οποίος έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της, 

και ότι, στη δεύτερη περίπτωση, η οδήγηση δεν απαιτεί πλέον τη συνεχή 

παρακολούθηση ή οιαδήποτε παρέμβαση από τον χρήστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 

στην πρώτη περίπτωση, το καθεστώς αστικής ευθύνης παραμένει αμετάβλητο σε 

σύγκριση με αυτό που ισχύει για τα συμβατικά οχήματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, 

χρήζει προσαρμογής· 

1. υπογραμμίζει ότι οι αυτόνομες μεταφορές καλύπτουν όλες τις μορφές 

τηλεχειριζόμενων, αυτοματοποιημένων, συνδεδεμένων και αυτόνομων τρόπων οδικών, 

σιδηροδρομικών, πλωτών και εναέριων μεταφορών, περιλαμβανομένων οχημάτων, 

σιδηροδρόμων, σκαφών, οχηματαγωγών, αεροσκαφών, μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών, καθώς και όλες τις μελλοντικές μορφές εξέλιξης και καινοτομίας στον 

τομέα αυτό (στο εξής αναφερόμενες ως «αυτόνομα μέσα μεταφοράς»)· 

2. καλεί την Επιτροπή, στο έργο της για τα αυτόνομα μέσα μεταφοράς, να εξετάσει τις 

ακόλουθες πτυχές: αστική ευθύνη (ευθύνη και ασφάλιση), όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με το περιβάλλον (π.χ. ενεργειακή απόδοση, χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και ενεργειακοί πόροι) και ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα (πρόσβαση 

στα δεδομένα, προστασία προσωπικών δεδομένων και ιδιωτική ζωή, ανταλλαγή 

δεδομένων σχετικά με το ατύχημα και την κατάσταση κινδύνου, οικονομική αξία των 

δεδομένων και κατανομή της)· 

3. θεωρεί ότι τα αυτόνομα μέσα μεταφοράς θα μπορούσαν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο 

στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι σήμερα τα ανθρώπινα λάθη 

ευθύνονται για το 90% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων· επισημαίνει ωστόσο ότι με 

τα αυτόνομα οχήματα θα είναι αδύνατο να αποφευχθούν όλα τα ατυχήματα, με 

αποτέλεσμα να εγείρονται θέματα σε επίπεδο αστικής ευθύνης και ερωτήματα ως προς 

την ευθύνη των ενδιαφερόμενων μερών και την αποζημίωση των θυμάτων σε 

περίπτωση ατυχήματος· 

4. υπενθυμίζει ότι στον τομέα των δημόσιων μεταφορών λειτουργούν εδώ και πολύ καιρό 
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αυτόνομα συστήματα μεταφοράς (συστήματα μετρό) τα οποία έχουν αποδείξει την 

αξιοπιστία τους και το υψηλό επίπεδο αποδοχής τους από το κοινό· 

5. εκτιμά ότι η μετάβαση στα αυτόνομα οχήματα, εκτός από τη θετική επίδραση που θα 

έχει στην οδική ασφάλεια, την κατανάλωση καυσίμων, το περιβάλλον και τη 

δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, ενδέχεται επίσης να οδηγήσει και σε απώλειες θέσεων 

εργασίας στον τομέα των μεταφορών, καθώς και να έχει επιπτώσεις στον τομέα της 

ασφάλισης· 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού σε περίπτωση 

απρόβλεπτης ανάκτησης του ελέγχου του οχήματος είναι ζωτικής σημασίας και ζητεί, 

συνεπώς, από τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρέχουν ρεαλιστικές τιμές για τον 

καθορισμό ζητημάτων ασφάλειας και ευθύνης· 

7. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 

σχετικά με τον τομέα των μεταφορών, λαμβανομένης υπόψη της τεχνολογικής προόδου 

και ενόψει του γεγονότος ότι στην αγορά διατίθενται ήδη ημιαυτόνομα μέσα 

μεταφοράς, ενώ σύντομα πρόκειται να διατεθούν και πλήρως αυτόνομα μέσα 

μεταφοράς· 

8. τονίζει τη σημασία της περαιτέρω υποστήριξης της καινοτομίας στη ρομποτική, όπως, 

για παράδειγμα, για τα διασυνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα και τα μη 

επανδρωμένα αεροσκάφη, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση της βιομηχανίας της 

Ένωσης στην παγκόσμια αγορά· 

9. επισημαίνει ότι τα αυτόνομα μέσα μεταφοράς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών· σημειώνει ότι τα αυτόνομα μέσα μεταφοράς θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να αποτυπώνονται πλήρως και 

έγκαιρα οι τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και ο αντίκτυπος σε επίπεδο ασφάλειας και 

περιβάλλοντος και η προαγωγή της καινοτομίας· 

10. αναμένει από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα προσαρμόσουν την 

υφιστάμενη νομοθεσία, όπως τη Σύμβαση της Βιέννης για την οδική κυκλοφορία της 

8ης Νοεμβρίου 1968, με ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να καταστήσουν δυνατή την 

οδήγηση χωρίς οδηγό, και καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία να 

υλοποιήσουν τους στόχους της Διακήρυξης του Άμστερνταμ· 

11. προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει αξιολογήσεις για θέματα ασφάλειας όσον αφορά 

τη διαδεδομένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών· καλεί την Επιτροπή να 

μεριμνήσει για την εκπόνηση μελετών σχετικά με τον αντίκτυπο των αυτόνομων μέσων 

μεταφοράς στη βελτίωση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των μεταφορών· 

12. επισημαίνει ότι, χάρη στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, την καταπολέμηση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, τη βελτιστοποίηση της χρήσης του συστήματος πρόωσης 

και της επικοινωνίας τους με τα συστήματα ελέγχου ροής, τα αυτόνομα οχήματα θα 

συμβάλουν στη βελτίωση περιβαλλοντικών παραγόντων, ιδίως σε αστικούς κόμβους· 

13. υπογραμμίζει ότι για την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτόνομων μέσων μεταφοράς, 
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διαχείρισης της κυκλοφορίας, υποδομής και διαχείρισης της υποδομής θα απαιτηθεί 

υψηλή πυκνότητα αποτελεσματικών και αξιόπιστων επικοινωνιών προκειμένου να 

διαβιβάζεται μεγάλος όγκος δεδομένων με ασφάλεια και σε πραγματικό χρόνο·  τονίζει 

ότι θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις στην οδική και ενεργειακή υποδομή και στην 

υποδομή ΤΠΕ, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζονται η ιδιωτική ζωή και η προστασία 

δεδομένων· 

14. τονίζει τη σημασία των έξυπνων και διασυνδεδεμένων υποδομών μεταφορών και, ως εκ 

τούτου, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μία κατάλληλη, 

ολοκληρωμένη, διασυνοριακή και διαλειτουργική υποδομή· 

15. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ένα καθεστώς αστικής ευθύνης, μεταξύ άλλων για 

το βάρος της απόδειξης, προσαρμοσμένο στην ανάπτυξη των αυτόνομων οχημάτων· 

τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 

σχεδιαστών, κατασκευαστών των διαφόρων εξαρτημάτων και συναρμολογητών των 

αυτόνομων οχημάτων, παρόχων υπηρεσιών (μεταφορικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες 

αναγκαίες για τη λειτουργία των αυτόνομων οχημάτων) και τελικών χρηστών, με 

σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των επιβατών, την 

προστασία δεδομένων και την προστασία έναντι πειρατείας· 

16. υπογραμμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατίθενται από τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS αξιόπιστες πληροφορίες 

όσον αφορά τον εντοπισμό θέσης και τον χρονοπροσδιορισμό για την υλοποίηση 

αυτόνομων οχημάτων, ιδίως για συστήματα πλοήγησης και ασφάλειας σε αυτόνομα 

οχήματα, αφενός, και για έξυπνα συστήματα μεταφορών και συστήματα διαχείρισης 

της κυκλοφορίας, αφετέρου· 

17. εφιστά την προσοχή στην υψηλή προστιθέμενη αξία που παρέχουν τα αυτόνομα 

οχήματα στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, καθώς τα οχήματα αυτά τους 

επιτρέπουν να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα σε ατομικές οδικές μεταφορές, 

διευκολύνοντας, με τον τρόπο αυτό, την καθημερινότητά τους· 

18. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το 2019 μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική 

(συμπεριλαμβανομένου ενιαίου οδικού χάρτη) για τα αυτόνομα μέσα μεταφοράς, 

καθώς και για τη στενότερη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, που θα 

περιλαμβάνει προσεκτική ανάλυση και συστάσεις σχετικά με τη δυναμική και την 

ανάπτυξη της αγοράς· καλεί την Επιτροπή να  επανεξετάσει και να αναπροσαρμόσει, 

όπου αυτό απαιτείται, το κανονιστικό πλαίσιο της Ένωσης για να στηρίξει την 

ανάπτυξη και τη χρήση αυτόνομων μέσων μεταφοράς· ζητεί την οριστικοποίηση και τη 

δρομολόγηση, το συντομότερο δυνατό, των δορυφόρων που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού συστήματος εντοπισμού θέσης Galileo, έτσι ώστε το 

σύστημα αυτό να μπορεί να χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένο σύστημα εντοπισμού 

θέσης σε αυτόνομα μέσα μεταφοράς· 

19. σημειώνει ότι η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων απαιτεί μία προορατική και 

στοχευμένη θεσμική προσέγγιση εκ μέρους της Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς 

και τη συμμετοχή τεχνολογικών κέντρων και της αυτοκινητοβιομηχανίας· 

20. ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκά πρότυπα υποδομών για να επιτραπεί η 

διάδοση  αυτόνομων οχημάτων, καθώς και έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή των 
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προτύπων αυτών· 

21. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τη χρήση 

αυτοματοποιημένων οχημάτων τόσο στην αρχική, όσο και στην προηγμένη κατάρτιση 

των οδηγών βαρέων οχημάτων και να καταστήσουν αυτό το τμήμα της εκπαίδευσης 

υποχρεωτικό για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου· 

22. υπενθυμίζει ότι η ομοιογένεια και η ασφάλεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα 

πρέπει  να διασφαλίζεται με τα μέτρα που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.  

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 

2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1). 



 

AD\1109378EL.docx 7/7 PE589.230v02-00 

 EL 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ημερομηνία έγκρισης 10.11.2016    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

22 

5 

0 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao 

Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, 

Andor Deli, Karima Delli, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja 

Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro 

de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico 

Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Pavel 

Telička, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van Miltenburg 

 
 

 


