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PASIŪLYMAI 

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 

rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 14–15 Tarybos Amsterdamo deklaraciją dėl 

bendradarbiavimo susietojo ir automatizuoto transporto priemonių vairavimo srityje 

(toliau – Amsterdamo deklaracija), 

A. kadangi Europos Komisija neseniai sudarė aukšto lygio darbo grupę GEAR 2030, kuriai 

pavesta parengti tinkamo autonominių transporto priemonių diegimo gaires; 

B. kadangi civilinės atsakomybės tikslais būtina atskirti automatizuotas transporto 

priemones (t. y. tas, kuriose yra prietaisų, leidžiančių automatiškai atlikti tam tikras 

vairavimo operacijas) ir autonomines transporto priemones (t. y. tas, kurios vykdo visas 

vairavimo operacijas); kadangi pirmuoju atveju vairavimą vis tiek nuolat kontroliuoja 

vairuotojas ir jam tenka visa atsakomybė, o antruoju atveju vairavimas neturi būti nuolat 

kontroliuojamas naudotojo ir nereikia jo įsikišimo; kadangi pirmuoju atveju civilinės 

atsakomybės tvarka išlieka tokia pat, kaip naudojant įprastą transporto priemonę, o 

antruoju atveju tokią tvarką būtina atitinkamai pritaikyti; 

1. pabrėžia, kad autonominis transportas apima visų rūšių nuotoliniu būdu pilotuojamas, 

automatizuotas, susietąsias ir autonomines kelių, geležinkelių, vandens ir oro transporto 

priemones, įskaitant automobilius, traukinius, laivus, keltus, orlaivius, bepiločius 

orlaivius, taip pat visų rūšių būsimas šio sektoriaus naujoves ir inovacijas (toliau – 

autonominės transporto priemonės); 

2. ragina Komisiją vykdant savo su autonominėmis transporto priemonėmis susijusį darbą 

atsižvelgti į šiuos aspektus: civilinę atsakomybę (atsakomybė ir draudimas), visus su 

aplinka susijusius klausimus (pvz., energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinančiųjų 

išteklių technologijos ir energijos šaltiniai) ir su duomenimis susijusius klausimus 

(prieiga prie duomenų, asmens duomenų ir privatumo apsauga, dalijimasis avarijų ir 

rizikos būklės duomenimis, finansinė duomenų vertė ir jos paskirstymas); 

3. atsižvelgia į tai, kad autonominės transporto priemonės gali turėti didelį poveikį 

didinant transporto saugą, kadangi dėl žmonių klaidų šiuo metu padaroma apie 90 proc. 

eismo įvykių; tačiau pažymi, kad autonominės transporto priemonės negalės panaikinti 

visų eismo įvykių; todėl kyla atsakomybės klausimų abejonių dėl šalių atsakomybės už 

eismo įvykius ir žalos atlyginimo nukentėjusiesiems per tokius įvykius; 

4. primena, kad autonominės transporto sistemos viešojo transporto sektoriuje naudojamos 

jau ilgą laiką (metro) ir pasitvirtino jų patikimumas bei aukšto lygio priimtinumas 

visuomenei; 

5. mano, kad perėjus prie autonominių transporto priemonių, be jų teigiamo poveikio kelių 

eismo saugumui, degalų sąnaudoms, aplinkai ir naujoms užimtumo galimybėms 

telekomunikacijų ir automobilių sektoriuose, taip pat gali būti prarasta darbo vietų 

transporto sektoriuje ir sulaukta padarinių draudimo sektoriuje; 
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6. atkreipia dėmesį į tai, kad itin svarbus vaidmuo tenka vairuotojo reagavimo laikui tuo 

atveju, kai neplanuotai perimama transporto priemonės kontrolė, todėl ragina 

suinteresuotuosius subjektus nustatyti realias vertes, kurios bus lemiamos sprendžiant 

saugumo ir atsakomybės klausimus; 

7. pabrėžia, kad itin svarbus vaidmuo tenka Teisės reikalų komiteto pranešimo dėl 

transporto sektoriaus projektui, turint omenyje technologijų raidą ir rinkoje jau esamą 

pusiau autonominių ir netrukus atsirasiančią visiškai automatinių transporto priemonių 

pasiūlą; 

8. pabrėžia, kad svarbu remti tolesnes inovacijas robotikos srityje, pvz., susietųjų ir 

automatinių transporto priemonių ir bepiločių orlaivių technologijas, siekiant sustiprinti 

Sąjungos pramonės pozicijas pasaulinėje rinkoje; 

9. pažymi, kad automatinės transporto priemonės gali atlikti svarbų vaidmenį plėtojant 

tvarų transportą; pažymi, kad automatinės transporto priemonės gali padėti sumažinti 

eismo spūstis, ir ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai ir laiku reaguoti į 

technologijų pažangą, taip pat į poveikį aplinkai ir saugai ir inovacijų plėtojimą; 

10. tikisi, jog Komisija pasirūpins, kad valstybės narės bendru sutarimu pritaikytų esamus 

teisės aktus, pvz., 1968 m. lapkričio 8 d. Vienos konvenciją dėl kelių eismo, ir taip būtų 

sudarytos sąlygos naudoti automobilius be vairuotojų, be to, ragina Komisiją, valstybes 

nares ir pramonę kuo skubiau įgyvendinti Amsterdamo deklaracijos tikslus; 

11. ragina Komisiją atlikti saugos problemų, susijusių su masiniu bepiločių orlaivių 

naudojimu, įvertinimą; ragina Komisiją atlikti autonominių transporto priemonių 

poveikio didinant transporto saugą ir tvarumą tyrimus; 

12. pabrėžia, kad tobulinant maršrutus, kovojant su spūstimis, optimizuojant varymo 

sistemų naudojimą ir tokių sistemų sąsajas su srauto reguliavimo sistemomis 

autonominės transporto priemonės padės gerinti aplinkos būklę, visų pirma miestų 

mazguose; 

13. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti autonominių transporto priemonių, eismo valdymo, 

infrastruktūros ir jos valdymo sąveiką reikės itin tankaus veiksmingo ir patikimo ryšio 

tinklo, kad realiuoju laiku būtų galima saugiai perduoti didelius kiekius duomenų; 

pabrėžia, kad reikės nemenkų investicijų į kelių, energijos ir IRT infrastruktūrą ir 

užtikrinti privatumo ir duomenų apsaugą; 

14. primygtinai pabrėžia pažangios ir susietos transporto infrastruktūros svarbą, todėl ragina 

Komisiją ir valstybes nares pasirūpinti atitinkama plataus masto, tarpvalstybine ir 

sąveikia infrastruktūra; 

15. ragina Komisiją parengti civilinės atsakomybės sistemą, kuri apimtų ir nuostatas dėl 

įrodinėjimo naštos ir būtų pritaikyta prie autonominių transporto priemonių raidos; 

primygtinai pabrėžia, kad svarbu užtikrinti aiškų atsakomybės pasidalijimą tarp 

projektuotojo, įvairių autonominės transporto priemonės dalių gamintojų ir surinkėjų, 

paslaugų teikėjų (transporto paslaugų arba paslaugų, būtinų siekiant užtikrinti 

autonominės transporto priemonės veikimą) ir galutinių naudotojų, kad būtų 

užtikrinamas keleivių saugumas ir jų teisės, duomenų apsauga ir apsauga nuo 
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piratavimo; 

16. atkreipia dėmesį į tai, kad autonominių transporto priemonių diegimui, ypač diegiant 

navigacijos ir saugos sistemas autonominėse transporto priemonėse ir kuriant 

intelektines transporto sistemas, itin svarbi yra patikima vietos ir laiko nustatymo 

informacija, kurią teikia Europos palydovinės navigacijos pavyzdinė programa 

„Galileo“ ir Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS); 

17. atkreipia dėmesį į didelę pridėtinę autonominių transporto priemonių teikiamą vertę 

riboto judumo asmenims, kadangi taip jiems sudaromos veiksmingiau būti 

individualiais kelių eismo dalyviais ir palengvinama jų kasdienybė; 

18. ragina Komisiją iki 2019 m. pateikti pasiūlymą dėl bendros Europos autonominių 

transporto priemonių ir glaudesnio visų susijusių suinteresuotųjų subjektų 

bendradarbiavimo strategiją (įskaitant bendrą veiksmų planą) ir atlikti nuodugnią rinkos 

pokyčių ir vystymosi analizę ir pateikti rekomendacijų šiuo klausimu; ragina Komisiją 

peržiūrėti ir, jei reikia, pakoreguoti Sąjungos reguliavimo sistemą siekiant paremti 

autonominių transporto priemonių kūrimą ir naudojimą; ragina kuo skubiau baigti kurti 

ir paleisti palydovus, kurių reikia siekiant užbaigti kurti Europos padėties nustatymo 

sistemą „Galileo“, kad tokia sistema galėtų būti naudojama autonominėse transporto 

priemonėse kaip pagrindinė padėties nustatymo sistema; 

19. pažymi, kad kuriant autonomines transporto priemones reikia, kad Sąjunga ir valstybės 

narės laikytųsi aktyvaus ir ryžtingo institucinio požiūrio ir kad tame dalyvautų 

technologijų centrai ir automobilių pramonės atstovai; 

20. ragina Komisiją sukurti infrastruktūros standartus, kad būtų sudarytos sąlygos 

autonominių transporto priemonių plitimui, ir jų diegimo veiksmų planą; 

21. ragina Komisiją ir valstybes nares į krovininių transporto priemonių vairuotojų mokymo 

ir kvalifikacijos kėlimo programas įtraukti naudojimosi automatizuotomis transporto 

priemonėmis mokymą, be to, tokį mokymą įtraukti į mokymų siekiant gauti vairuotojo 

pažymėjimą programą; 

22. primena, kad reikėtų užtikrinti nepilotuojamų orlaivių vienodumą ir saugumą taikant 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 216/2008 nustatytas priemones1. 

 

                                                 
1 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių 

civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 

91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OL L 79, 2008 3 19, p. 1) 
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