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 ET 

ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse nõukogu 14.–15. aprilli 2016. aasta kohtumise Amsterdami deklaratsiooni 

ühendatud ja automatiseeritud sõidukite juhtimise valdkonnas tehtava koostöö kohta 

(„Amsterdami deklaratsioon“), 

A. arvestades, et komisjon moodustas hiljuti kõrgetasemelise töörühma GEAR 2030, kellele 

tehti ülesandeks koostada tegevuskava autonoomsete sõidukite nõuetekohaseks 

kasutuselevõtmiseks; 

B. arvestades, et tsiviilvastutuse seisukohast tuleks teha vahet automatiseeritud sõidukite 

(millel on mõnede juhtimistoimingute automaatset täitmist võimaldavad seadmed) ja 

autonoomsete sõidukite (mis teostavad kõiki selliseid toiminguid) vahel; arvestades, et 

esimesel juhul peab juht juhtimist endiselt pidevalt jälgima ja see jääb täielikult tema 

vastutusele; teisel juhul aga ei nõua juhtimine enam pidevat jälgimist ega kasutajapoolset 

sekkumist; arvestades, et esimesel juhul jääb tsiviilvastutuse kord tavasõidukitega 

võrreldes samaks, kuid teisel juhul tuleb seda kohandada; 

1. rõhutab, et autonoomne transport hõlmab kõiki kaugjuhitavaid, automatiseeritud, 

ühendatud ja autonoomseid maantee-, raudtee-, vee- ja lennutranspordi liike, sealhulgas 

sõidukeid, ronge, laevu, parvlaevu, õhusõidukeid, droone ning kõiki tulevasi arengu- ja 

innovatsioonivorme selles sektoris (edaspidi „autonoomsed transpordivahendid“); 

2. kutsub komisjoni üles kaaluma oma autonoomsete transpordivahendite alases töös 

järgmisi aspekte: tsiviilvastutus (vastutus ja kindlustus), kõik keskkonnaga seotud teemad 

(nt energiatõhusus, taastuvenergia tehnoloogiate ja energiaallikate kasutamine) ja 

andmetega seotud küsimused (juurdepääs andmetele, isikuandmete ja eraelu puutumatuse 

kaitse, õnnetuste ja riskiolukordade andmete jagamine, andmete rahaline väärtus ja selle 

jaotamine); 

3. võtab arvesse, et autonoomsed transpordivahendid võivad muuta liiklemise palju 

ohutumaks, kuna praegu toimub ligikaudu 90% liiklusõnnetustest inimliku eksimuse 

tõttu; märgib siiski, et autonoomsete sõidukite kasutuselevõtuga ei ole võimalik kõiki 

õnnetusi vältida; see tekitab vastutusküsimusi ning küsimusi asjaomaste poolte vastutuse 

ja ohvritele hüvitise maksmise kohta õnnetuste korral; 

4. tuletab meelde, et ühistranspordisektoris on autonoomsed transpordisüsteemid 

(metroosüsteemid) eksisteerinud juba kaua aega ning on tõestanud oma usaldusväärsust 

ja pälvinud üldsuse laialdase heakskiidu; 

5. on seisukohal, et lisaks liiklusohutuse, kütusekulu ja keskkonna alasele positiivsele 

mõjule ning telekommunikatsiooni- ja autotööstuses uute töövõimaluste loomisele võib 

üleminek autonoomsetele sõidukitele tuua kaasa ka töökohtade kadumise 

transpordisektoris ning omada tagajärgi kindlustussektori jaoks; 

6. juhib tähelepanu asjaolule, et juhi reageerimisaeg sõiduki juhtimise ettekavatsematu 

ülevõtmise korral on olulise tähtsusega, ning palub sidusrühmadel seetõttu näha ohutus- 
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ja vastutusküsimuste kindlaksmääramisel ette realistlikud väärtused; 

7. rõhutab õiguskomisjoni transpordisektori alase raporti projekti erilist tähtsust, võttes 

arvesse tehnoloogia arengut ja tõsiasja, et poolautonoomsed transpordivahendid on turul 

juba kättesaadavad ning täielikult autonoomsed transpordivahendid muutuvad varsti 

kättesaadavaks; 

8. rõhutab, et oluline on toetada robootika alast edasist innovatsiooni, nagu ühendatud ja 

automatiseeritud sõidukid ja droonid, et tugevdada liidu tööstuse ülemaailmset 

turupositsiooni; 

9. märgib, et autonoomsed transpordivahendid etendavad olulist rolli säästva transpordi 

edendamisel; märgib, et autonoomsed transpordivahendid võiksid aidata vähendada 

liiklusummikuid, ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma õigeaegselt täiel 

määral arvesse tehnika arengut ning mõju keskkonnale ja ohutusele ja innovatsiooni 

edendamist; 

10. ootab, et komisjon tagaks, et liikmesriigid kohandavad olemasolevaid õigusakte, nagu 

8. novembri 1968. aasta maanteeliiklust käsitlev Viini konventsioon, ühetaoliselt, et 

muuta juhita sõitmine võimalikuks, ning kutsub komisjoni, liikmesriike ja tööstusharu 

üles Amsterdami deklaratsiooni eesmärke võimalikult kiiresti ellu viima; 

11. nõuab tungivalt, et komisjon koostaks hinnangud seoses droonide laialdase kasutamisega 

seotud ohutusküsimustega; kutsub komisjoni üles koostama uuringuid autonoomsete 

transpordivahendite mõju kohta transpordi ohutuse ja säästvuse suurendamisele; 

12. juhib tähelepanu sellele, et marsruutide optimeerimise, ummikute vastu võitlemise, 

jõuallika kasutamise optimeerimise ja liiklusvoo juhtimise süsteemidega suhtlemise 

kaudu aitavad autonoomsed sõidukid parandada keskkonnategureid, eriti 

linnatranspordisõlmedes; 

13. rõhutab, et autonoomsete transpordivahendite, liikluskorralduse, taristu ja selle halduse 

koostoime jaoks on vaja suure tihedusega tõhusat ja usaldusväärset edastust, et suured 

andmekogused reaalajas turvaliselt üle kanda; rõhutab, et vaja on olulisi investeeringuid 

maanteede, energia- ja IKT-taristusse ning samal ajal tuleb tagada eraelu puutumatus ja 

andmekaitse; 

14. rõhutab aruka ja omavahel ühendatud transporditaristu olulisust ning kutsub seetõttu 

komisjoni ja liikmesriike üles looma asjakohast ulatuslikku, piiriülest ja 

koostalitlusvõimelist taristut; 

15. kutsub komisjoni üles töötama välja tsiviilvastutuse korda, sealhulgas 

tõendamiskohustuse osas, mis oleks kohandatud autonoomsete sõidukite arengule; 

rõhutab, kui oluline on tagada selge vastutuse jaotus autonoomsete sõidukite 

konstruktorite, mitmesuguste osade tootjate ja sõidukite koostajate, teenuste 

(transporditeenuste või autonoomsete sõidukite käitamiseks vajalike teenuste) osutajate 

ja lõppkasutajate vahel, et tagada ohutus ja reisijate õigused, andmekaitse ja kaitse 

piraatluse vastu; 

16. rõhutab Euroopa satelliitnavigatsiooni programmide Galileo ja EGNOS pakutava 
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usaldusväärse positsioneerimis- ja ajastusteabe põhjapanevat tähtsust autonoomsete 

sõidukite kasutuselevõtmise jaoks, eelkõige ühelt poolt autonoomsetes sõidukites asuvate 

navigatsiooni- ja ohutussüsteemide ning teiselt poolt intelligentsete transpordi- ja 

liikluskorraldussüsteemide jaoks; 

17. juhib tähelepanu autonoomsete sõidukite suurele lisaväärtusele piiratud liikumisvõimega 

isikute jaoks, kuna sellised sõidukid võimaldavad neil osaleda tõhusamalt eraviisilises 

maanteeliikluses ja lihtsustavad seeläbi nende igapäevaelu; 

18. palub komisjonil esitada 2019. aastaks ettepaneku Euroopa ühise strateegia (sealhulgas 

ühtse tegevuskava) kohta autonoomsete transpordivahendite osas ning tihedama koostöö 

osas kõikide asjaomaste sidusrühmade vahel, sealhulgas turu dünaamikat ja arengut 

puudutava põhjaliku analüüsi ja soovitused; kutsub komisjoni üles liidu regulatiivset 

raamistikku läbi vaatama ja vajaduse korral kohandama, et toetada autonoomsete 

transpordivahendite arendamist ja kasutamist; nõuab tungivalt Euroopa 

positsioneerimissüsteemi Galileo väljakujundamise jaoks vajalike satelliitide võimalikult 

kiiret lõplikku valmisehitamist ja orbiidile saatmist, et süsteemi oleks võimalik kasutada 

autonoomsete transpordivahendite peamise positsioneerimissüsteemina; 

19. märgib, et autonoomsete sõidukite arendamine nõuab liidu ja liikmesriikide ennetavat ja 

pühendunud institutsioonilist lähenemist ning tehnoloogiakeskuste ja autotööstuse 

kaasamist; 

20. kutsub komisjoni üles töötama välja Euroopa taristualaseid standardeid, et võimaldada 

autonoomsete sõidukite levikut, ning tegevuskava nende rakendamiseks; 

21. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama automatiseeritud sõidukite kasutamist 

raskeveokijuhtide alg- ja täiendkoolitusse ning muutma seda juhiloa saamiseks vajaliku 

koolituse osaks; 

22. tuletab meelde, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 216/20081 sätestatud 

meetmetega tuleks tagada mehitamata õhusõidukite homogeensus ja ohutus.  

  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb 

tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 

19.3.2008, lk 1). 
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