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IEROSINĀJUMI 

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Amsterdamas Padomes sanāksmes, kas notika gada 2016. gada 14. un 

15. aprīlī, deklarāciju par sadarbību saslēgtu un automatizētu transportlīdzekļu 

vadīšanas jomā („Amsterdamas deklarācija”), 

A. tā kā Komisija nesen izveidoja augsta līmeņa grupu GEAR 2030, kuras uzdevums ir 

izstrādāt pamatnostādnes autonomo transportlīdzekļu pareizai ieviešanai; 

B. tā kā civiltiesiskās atbildības noteikšanas nolūkos būtu jānošķir automatizēti 

transportlīdzekļi (ar ierīcēm, kas ļauj automātiski veikt dažas vadīšanas darbības) un 

autonomie transportlīdzekļi (kas veic visas šādas darbības); tā kā pirmajā gadījumā 

vadītājam joprojām ir pastāvīgi jāuzrauga vadīšana, un tā pilnībā paliek viņa atbildība, 

bet otrajā minētajā gadījumā pastāvīga uzraudzība vai jebkāda lietotāja iejaukšanās 

vadīšanā vairs nav vajadzīga; tā kā pirmajā gadījumā civiltiesiskās atbildības režīms 

nemainās salīdzinājumā ar tradicionālajiem transportlīdzekļiem, bet otrajā gadījumā šis 

režīms ir jāpielāgo, 

1. uzsver, ka autonomais transports ietver visus iespējamos tālvadības, automatizētus, 

saslēgtus un autonomus ceļa, dzelzceļa, ūdens un gaisa transporta veidus, tostarp 

mehāniskos transportlīdzekļus, vilcienus, prāmjus, gaisa kuģus, dronas, kā arī visas 

attīstības un inovācijas nākotnes formas šajā nozarē (turpmāk tekstā minēti kā 

„autonomi transportlīdzekļi”); 

2. aicina Komisiju savā darbā apsvērt šādus aspektus attiecībā uz autonomiem 

transportlīdzekļiem: civiltiesisko atbildību (atbildību un apdrošināšanu), visas ar vidi 

saistītās tēmas (piemēram, energoefektivitāti, atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un 

enerģijas avotu izmantošanu) un ar datiem saistītos jautājumus (piekļuvi datiem, 

personas datu un privātuma aizsardzību, datu apmaiņu par negadījumiem un riska 

situācijām, datu finansiālo vērtību un tās sadalījumu); 

3. ņem vērā, ka autonomie transportlīdzekļi var potenciāli būtiski uzlabot satiksmes 

drošību, jo cilvēku kļūdas ir iemesls 90 % no ceļu satiksmes negadījumiem; tomēr 

norāda, ka automatizēti transportlīdzekļi nespēs pilnībā novērst visus negadījumus; tas 

savukārt rada jautājumus saistībā ar iesaistīto pušu atbildību un kompensāciju 

cietušajiem negadījumos; 

4. atgādina, ka autonomās transporta sistēmas jau ilgstoši tiek izmantotas sabiedriskā 

transporta nozarē (metro sistēmās) un ir pierādījušas savu uzticamību un sabiedrības 

augsta līmeņa akceptu; 

5. uzskata, ka pāreja uz autonomiem transportlīdzekļiem papildus tās pozitīvai ietekmei uz 

ceļu satiksmes drošību, degvielas patēriņu, vidi un jaunu nodarbinātības iespēju 

radīšanu telesakaru un autobūves nozarē, varētu izraisīt arī darbavietu zaudējumu 

transporta nozarē, kā arī ietekmēt apdrošināšanas nozari; 
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6. vērš uzmanību uz to, ka ļoti svarīgs ir vadītāja reaģēšanas ilgums neplānotas 

transportlīdzekļa kontroles pārņemšanas gadījumā, un tāpēc aicina ieinteresētās 

personas paredzēt reālistiskas vērtības, nosakot drošuma un atbildības jautājumus; 

7. uzsver, cik svarīgs ir Juridiskās komitejas ziņojuma projekts par transporta nozari, 

ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un to, ka pusautonomi transportlīdzekļi jau ir pieejami 

tirgū un drīz būs pieejami arī pilnīgi autonomi transportlīdzekļi; 

8. uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt turpmākus jauninājumus robotikā, piemēram, saslēgtajos 

un automatizētajos transportlīdzekļos un dronās, lai stiprinātu Savienības ražošanas 

nozares pozīcijas pasaules tirgū; 

9. konstatē, ka autonomiem transportlīdzekļiem ir nozīmīga loma noturīga transporta 

attīstībā; norāda, ka autonomi transportlīdzekļi varētu palīdzēt mazināt satiksmes 

sastrēgumus un aicina Komisiju un dalībvalstis pilnībā un savlaicīgi apsvērt tehnisko 

progresu, kā arī ietekmi uz vidi un drošību un inovācijas veicināšanu; 

10. sagaida, lai Komisija nodrošinātu, ka dalībvalstis vienotā veidā pielāgo spēkā esošos 

tiesību aktus, piemēram, 1968. gada 8. novembra Vīnes konvenciju par ceļu satiksmi, 

nolūkā padarīt iespējamu braukšanu bez vadītāja, un aicina Komisiju, dalībvalstis un 

nozares pārstāvjus īstenot Amsterdamas deklarācijas mērķus cik vien drīz iespējams; 

11. mudina Komisiju sniegt novērtējumus par drošības jautājumiem, kas saistīti ar dronu 

plašo izmantošanu; aicina Komisiju sagatavot pētījumus par to, kā autonomi 

transportlīdzekļi ietekmē transporta drošības un noturīguma uzlabošanu; 

12. norāda, ka ar maršrutu optimizācijas, cīņas pret sastrēgumiem, vilces sistēmas 

izmantošanas optimizācijas un to saziņas ar plūsmas kontroles sistēmu starpniecību 

autonomie transportlīdzekļi palīdzēs uzlabot vides faktorus, jo īpaši pilsētu mezglos; 

13. uzsver, ka mijiedarbība starp autonomiem transportlīdzekļiem, satiksmes vadību, 

infrastruktūru un tās pārvaldību prasīs efektīvas un uzticamas saziņas plašu izplatību, lai 

droši pārraidītu lielus datu apjomus reālajā laikā; uzsver, ka būs nepieciešami būtiski 

ieguldījumi ceļos un enerģijas un IKT infrastruktūrā, vienlaicīgi nodrošinot privātumu 

un datu aizsardzību; 

14. uzsver, cik svarīga ir vieda un savstarpēji savienota transporta infrastruktūra, un tāpēc 

aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot atbilstošu visaptverošu pārrobežu un savstarpēji 

izmantojamu infrastruktūru; 

15. aicina Komisiju izstrādāt civiltiesiskās atbildības režīmu, tostarp attiecībā uz 

pierādīšanas pienākumu, kas ir pielāgots autonomo transportlīdzekļu attīstībai; uzsver, 

ka ir svarīgi nodrošināt skaidru pienākumu sadali starp konstruktoriem, dažādo 

komponentu ražotājiem un autonomo transportlīdzekļu montētājiem, pakalpojumu 

(transporta pakalpojumu vai pakalpojumu, kuri nepieciešami autonomo 

transportlīdzekļu darbībai) sniedzējiem un tiešajiem lietotājiem, lai garantētu drošību un 

pasažieru tiesības, datu aizsardzību un aizsardzību pret pirātismu; 

16. uzsver, ka uzticama un savlaicīga informācija, ko sniedz Eiropas satelītnavigācijas 

pamatprogrammas Galileo un EGNOS, ir būtiski svarīga autonomo transportlīdzekļu 
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ieviešanai, īpaši attiecībā uz navigācijas un drošības sistēmām autonomos 

transportlīdzekļos, no vienas puses, un inteliģentām transporta sistēmām un satiksmes 

pārvaldības sistēmām, no otras puses; 

17. vērš uzmanību uz augsto pievienoto vērtību, ko autonomi transportlīdzekļi rada 

personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, jo šādi transportlīdzekļi ļauj tām 

efektīvāk piedalīties individuālajā ceļu transportā un tādējādi atvieglo šo personu 

ikdienas dzīvi; 

18. aicina Komisiju līdz 2019. gadam ierosināt vienotu Eiropas stratēģiju (tostarp vienotas 

pamatnostādnes) autonomiem transportlīdzekļiem un ciešākai sadarbībai starp visiem 

attiecīgajiem tirgus dalībniekiem, tostarp rūpīgu analīzi un ieteikumus attiecībā uz tirgus 

dinamiku un attīstību; aicina Komisiju vajadzības gadījumā pārskatīt un pielāgot 

Savienības tiesisko regulējumu, lai atbalstītu autonomu un saslēgtu transportlīdzekļu 

izstrādi un izmantošanu; mudina pabeigt un palaist, tiklīdz iespējams, satelītus, kas ir 

vajadzīgi nolūkā pabeigt Eiropas Galileo pozicionēšanas sistēmu tā, lai šādu sistēmu var 

izmantot kā standarta pozicionēšanas sistēmu autonomos transportlīdzekļos; 

19. norāda, ka autonomu transportlīdzekļu izstrādei ir nepieciešama Savienības un 

dalībvalstu dinamiska un mērķtiecīga institucionāla pieeja, kā arī tehnoloģiju centru un 

autobūves nozares iesaistīšana; 

20. aicina Komisiju izstrādāt Eiropas infrastruktūras standartus, lai ļautu autonomo 

transportlīdzekļu izplatīšanu, un pamatnostādnes šo standartu īstenošanai; 

21. aicina Komisiju un dalībvalstis iekļaut automatizēto transportlīdzekļu izmantošanu 

smago transportlīdzekļu vadītāju sākotnējā un turpmākajā apmācībā, un noteikt, ka 

šādas izmantošanas iemaņas vajadzīgas, lai iegūtu transportlīdzekļa vadītāja apliecību; 

22. atgādina, ka bezpilota gaisa kuģu viendabīgums un drošība būtu jāgarantē ar 

pasākumiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 2016/20081;  

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. Februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem 

noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi un ar ko atceļ Padomes 

Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.). 
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