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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel a Tanács automatizált és összekapcsolt járművezetés területén folytatott 

együttműködésre vonatkozó, 2016. április 14–15-i amszterdami nyilatkozatára 

(„amszterdami nyilatkozat”), 

A. mivel a Bizottság a közelmúltban létrehozta a GEAR 2030 magas szintű 

munkacsoportot, amelynek feladata az autonóm járművek megfelelő alkalmazására 

vonatkozó ütemterv elkészítése; 

B. mivel a polgári jogi felelősség szempontjából különbséget kell tenni az automatizált 

járművek (amelyek bizonyos járművezetési műveletek automatikus végrehajtását 

lehetővé tevő eszközöket tartalmaznak) és az autonóm járművek (amelyek valamennyi 

ilyen műveletet elvégeznek) között; mivel az első esetben a vezetést a vezetőnek 

továbbra is folyamatosan felügyelnie kell és az teljes mértékben az ő felelőssége marad; 

továbbá mivel a második esetben a vezetés immár nem igényel folyamatos felügyeletet 

vagy bármilyen beavatkozást a jármű használója részéről; mivel az első esetben a 

polgári jogi felelősség változatlan a hagyományos járművekhez képest, míg a második 

esetben annak kiigazítására van szükség; 

1. hangsúlyozza, hogy az autonóm közlekedés magában foglalja a közúti, vasúti, vízi és 

légi közlekedési eszközök valamennyi távirányított, automatizált, összekapcsolt és 

autonóm formáját, ideértve a gépjárműveket, a vonatokat, a hajókat, a kompokat, a 

repülőket, a drónokat, valamint az ágazatban létrejövő fejlesztések és innovációk 

minden jövőbeli formáját (a továbbiakban: autonóm közlekedési eszközök); 

2. felhívja a Bizottságot, hogy az autonóm közlekedési eszközökkel kapcsolatos munkája 

során vegye figyelembe az alábbi szempontokat: a polgári jogi felelősség (kárfelelősség 

és biztosítás), a környezettel kapcsolatos minden téma (pl. energiahatékonyság, a 

megújuló technológiák és energiaforrások használata), valamint az adatokkal 

kapcsolatos kérdések (adatokhoz való hozzáférés, a személyes adatok és a magánélet 

védelme, a baleseti és a kockázati helyzetekre vonatkozó adatok megosztása, az adatok 

pénzügyi értéke és terjesztése); 

3. figyelembe veszi, hogy az autonóm közlekedési eszközök jelentős hatással lehetnek a 

közlekedés biztonságának növelésére, mivel jelenleg a közlekedési balesetek 90%-át 

emberi hiba okozza; megjegyzi azonban, hogy lehetetlen lesz az autonóm járművek 

segítségével elkerülni minden balesetet; ez problémákat és kérdéseket vet fel balesetek 

esetén az érintett felek felelősségével és a károsultak kárainak megtérítésével 

kapcsolatban; 

4. emlékeztet rá, hogy az autonóm közlekedési rendszerek a tömegközlekedésben régóta 

léteznek (metrórendszerek), megbízhatónak bizonyultak és széles körben elfogadottak; 

5. úgy véli, hogy az autonóm járművekre való áttérés – a közúti közlekedésbiztonságra, az 

üzemanyag-fogyasztásra és a környezetre gyakorolt pozitív hatásai, valamint a 
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távközlési ágazatban és a gépjárműiparban létrejövő új munkalehetőségek mellett – 

munkahelyek megszűnését is eredményezheti a közlekedési ágazatban, továbbá hatással 

lehet a biztosítási ágazatra is; 

6. felhívja a figyelmet arra, hogy a vezető reakcióideje a jármű irányításának nem tervezett 

átvétele esetén alapvető fontosságú, ezért sürgeti az érintetteket, hogy állapítsanak meg 

a biztonsági és felelősségi szempontokat meghatározó reális értékeket; 

7. hangsúlyozza a Jogi Bizottság közlekedési ágazatról szóló jelentéstervezetének kiemelt 

fontosságát, tekintettel a technológiai fejlődésre és arra, hogy félautonóm közlekedési 

eszközök már jelenleg is kaphatóak a piacon, a teljesen autonóm közlekedési eszközök 

pedig szintén hamarosan elérhetők lesznek; 

8. hangsúlyozza az olyan további robotikai innovációk támogatásának fontosságát, mint az 

automatizált és összekapcsolt járművek és drónok, az Unió világpiaci pozíciójának 

megerősítése érdekében; 

9. megjegyzi, hogy az autonóm közlekedési eszközök fontos szerepet játszanak a 

fenntartható közlekedés fejlesztésében; megjegyzi, hogy az autonóm közlekedési 

eszközök segíthetnek a közlekedési torlódások csökkentésében, és felhívja a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy teljes mértékben és időben vegyék figyelembe a technikai 

fejlődést, valamint a környezeti és biztonsági hatásokat, továbbá az innováció 

támogatását; 

10. azt várja a Bizottságtól, hogy a vezető nélküli járművezetés lehetővé tétele érdekében 

gondoskodjon arról, hogy a tagállamok egységes módon kiigazítsák a jelenleg hatályos 

szabályozást, például a 1968. november 8-i Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményt, és 

felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és az iparágat, hogy mihamarabb hajtsák végre az 

amszterdami nyilatkozat célkitűzéseit; 

11. sürgeti a Bizottságot, hogy készítsen értékeléseket a drónok széles körű használatával 

összefüggő biztonsági kérdésekről; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen 

tanulmányokat az autonóm közlekedési eszközöknek a közlekedés biztonságának és 

fenntarthatóságának növelésére gyakorolt hatásáról; 

12. rámutat arra, hogy az útvonal-optimalizálás, a torlódások elleni küzdelem, a 

meghajtórendszer alkalmazásának optimalizálása és a forgalomirányítási rendszerekkel 

való kommunikációjuk segítségével az autonóm járműveknek kedvező környezeti 

hatásuk lesz, különösen a városi csomópontokban; 

13. hangsúlyozza, hogy az autonóm közlekedési eszközök, a közlekedésszervezés, az 

infrastruktúra és annak irányítása közötti interakciókhoz nagy mennyiségű adat valós 

idejű biztonságos átvitelének biztosítása érdekében nagy sűrűségű hatékony és 

megbízható kommunikációra lesz szükség; hangsúlyozza, hogy jelentős közúti, 

energetikai és ikt-infrastrukturális beruházásokra lesz szükség a magánélet és az adatok 

védelmének biztosítása mellett; 

14. hangsúlyozza az intelligens és összekapcsolt közlekedési infrastruktúra fontosságát, 

ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat egy megfelelő, átfogó, határon átnyúló 

és átjárható infrastruktúra létrehozására; 
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15. felhívja a Bizottságot egy olyan polgári jogi felelősségi rendszer kialakítására – a 

bizonyítási teherre is kiterjedően –, amely az autonóm járművek fejlődéséhez szabott; 

hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani a felelősségi körök egyértelmű felosztását a 

különböző alkotórészek tervezői, gyártói, az autonóm járművek összeszerelői, a 

szolgáltatók (árufuvarozási és személyszállítási szolgáltatók, illetve az autonóm 

járművek működtetéséhez szükséges szolgáltatók) és a végfelhasználók között, az 

utasok biztonságának és jogainak, valamint az adatvédelem és a szellemi kalózkodás 

elleni védelem biztosítása érdekében; 

16. hangsúlyozza a Galileo és az EGNOS európai műholdas navigációs programok által 

szolgáltatott megbízható hely- és időmeghatározási információk meghatározó 

jelentőségét az autonóm járművek alkalmazásában, különösen egyrészt az autonóm 

járművek navigációs és biztonsági rendszerei, másrészt az intelligens közlekedési és 

közlekedésszervezési rendszerek szempontjából; 

17. felhívja a figyelmet az autonóm járművek által a csökkent mozgásképességű személyek 

számára nyújtott magas hozzáadott értékre, mivel e járművek révén hatékonyabban 

vehetnek részt a közúti közlekedésben, ami egyszerűbbé teszi a mindennapi életüket; 

18. felhívja a Bizottságot, hogy 2019-ig tegyen javaslatot egy autonóm közlekedési 

eszközökre vonatkozó közös európai stratégiára (és ennek keretén belül egy egységes 

ütemtervre), továbbá az összes érintett érdekelt féllel való szorosabb együttműködésre 

vonatkozóan, beleértve a piac dinamikájának és fejlődésének alapos elemzését, illetve 

az azokkal kapcsolatos ajánlásokat; felhívja a Bizottságot az uniós szabályozási keret 

felülvizsgálatára és adott esetben kiigazítására az autonóm közlekedési eszközök 

használatának és fejlesztésének támogatása érdekében; sürgeti azon műholdak 

mihamarabbi befejezését és fellövését, amelyek szükségesek az európai Galileo 

helymeghatározó rendszer teljessé tételéhez, hogy e rendszer alapértelmezett 

helymeghatározó rendszerként legyen alkalmazható az autonóm közlekedési 

eszközökben; 

19. megjegyzi, hogy az autonóm járművek fejlesztése proaktív és elkötelezett intézményi 

megközelítést igényel az Unió és a tagállamok részéről, továbbá szükségessé teszi a 

technológiai központok és a gépjárműipar bevonását; 

20. felhívja a Bizottságot európai infrastrukturális normák, illetve az ezeket megvalósító 

menetrend kidolgozására az autonóm járművek terjedésének lehetővé tétele érdekében; 

21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy illesszék be az automatizált járművek 

használatát a nehéz tehergépjárművek sofőrjeinek kezdő és haladó szintű képzésébe, 

továbbá tegyék a személygépjárműre vonatkozó vezetői engedély megszerzéséhez 

szükséges képzés részévé; 

22. emlékeztet arra, hogy a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben1 

meghatározott intézkedések útján biztosítani kell a pilóta nélküli légi járművek 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 216/2008/EK rendelete (2008. február 20.) a polgári repülés területén közös 

szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EGK tanácsi 

rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 1. 

o.). 
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homogenitását és biztonságosságát. 
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