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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-

kumitat responsabbli: 

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Amsterdam tal-Kunsill, tal-14 u l-

15 ta' April 2016, dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tas-sewqan konness u awtomatizzat 

("Dikjarazzjoni ta' Amsterdam"), 

A. billi dan l-aħħar il-Kummissjoni stabbiliet il-Grupp ta' Livell Għoli GEAR 2030 bil-

kompitu li jipproduċi pjan direzzjonali biex jiġi introdott kif jixraq l-użu ta' vetturi 

awtonomi; 

B. billi, għall-fini ta' responsabilità ċivili, għandha ssir distinzjoni bejn vetturi 

awtomatizzati (li fihom apparat li jippermetti l-eżekuzzjoni awtomatika ta' ċerti 

operazzjonijiet ta' sewqan) u vetturi awtonomi (li jwettqu l-operazzjonijiet kollha bħal 

dawn); billi fl-ewwel każ, is-sewqan irid jiġi mmonitorjat il-ħin kollu mis-sewwieq u 

jibqa' kompletament ir-responsabilità tiegħu jew tagħha; u, f'dan l-aħħar każ, is-sewqan 

ma jkunx jeħtieġ sorveljanza kontinwa jew kwalunkwe intervent mill-utent; billi fl-

ewwel każ is-sistema ta' responsabilità ċivili tibqa' ma tinbidilx meta mqabbla ma' dik 

ta' vetturi konvenzjonali, filwaqt li jeħtieġ li tiġi aġġustata f'dan l-aħħar każ; 

1. Jissottolinja li t-trasport awtonomu jkopri l-forom kollha ta' trasport bit-triq, bil-

ferrovija, fuq l-ilma u t-trasport bl-ajru, inklużi vetturi, ferroviji, dgħajjes, laneċ, 

ajruplani, drones, ippilotati mill-bogħod, awtomatizzati, konnessi u awtonomi, kif ukoll 

kull forma futura ta' żvilupp u innovazzjoni f'dan is-settur (minn hawn 'il quddiem 

imsejħa "mezzi ta' trasport awtonomi"); 

2. Jistieden lill-Kummissjoni tqis l-aspetti li ġejjin fil-ħidma tagħha dwar il-mezzi ta' 

trasport awtonomi: responsabilità ċivili (responsabilità u assigurazzjoni), is-suġġetti 

kollha relatati mal-ambjent (eż. l-effiċjenza enerġetika, l-użu ta' teknoloġiji rinnovabbli 

u sorsi ta' enerġija) u kwistjonijiet relatati mad-data (aċċess għad-data, il-protezzjoni 

tad-data personali u tal-privatezza, il-kondiviżjoni tad-data dwar l-inċidenti u d-data 

dwar is-sitwazzjoni tar-riskju, il-valur finanzjarju tad-data u d-distribuzzjoni tagħha); 

3. Iqis li l-mezzi ta' trasport awtonomi jista' jkollhom impatt kbir fuq it-titjib tas-sikurezza 

tat-trasport, peress li żbalji umani attwalment jikkawżaw għal madwar 90 % tal-

inċidenti tat-triq; jinnota, madankollu, li se jkun impossibbli li l-vetturi awtonomi 

jeliminaw l-inċidenti kollha; dan iqajjem kwistjonijiet ta' min għandu l-obbligu u 

mistoqsijiet dwar ir-responsabilità tal-partijiet ikkonċernati u l-kumpens għall-vittmi 

f'każ ta' inċidenti; 

4. Ifakkar li s-sistemi ta' trasport awtonomi ilhom jeżistu fis-settur tat-trasport pubbliku 

(sistemi tal-metro) u wrew l-affidabilità tagħhom u l-livell għoli ta' aċċettazzjoni 

pubblika tagħhom; 

5. Huwa tal-fehma li l-bidla għal vetturi awtonomi, minbarra l-impatt pożittiv tagħha fuq 

is-sikurezza fit-toroq, il-konsum tal-fjuwil, l-ambjent u l-ħolqien ta' opportunitajiet 

ġodda ta' impjieg fis-setturi tat-telekomunikazzjoni u tal-karozzi, tista' twassal ukoll 
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għal telf ta' impjiegi fis-settur tat-trasport kif ukoll ikollha konsegwenzi fuq is-settur tal-

assigurazzjoni; 

6. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-ħin tar-reazzjoni tas-sewwieq, f'każ li jieħu kontroll tal-

vettura b'mod mhux ippjanat, huwa ta' importanza vitali u jitlob, għaldaqstant, lill-

partijiet interessati biex jipprovdu għal valuri realistiċi li jiddeterminaw kwistjonijiet ta' 

sikurezza u ta' responsabilità; 

7. Jenfasizza l-importanza partikolari tal-abbozz ta' rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet 

Legali dwar is-settur tat-trasport, minħabba l-progress teknoloġiku u fid-dawl tal-fatt li 

mezzi tat-trasport semiawtonomi diġà huma disponibbli fis-suq u li mezzi tat-trasport 

awtonomi għalkollox dalwaqt se jkunu disponibbli wkoll; 

8. Jenfasizza l-importanza li tiġi appoġġjata innovazzjoni ulterjuri fir-robotika, bħal vetturi 

konnessi u awtomatizzati u drones, u li tissaħħaħ il-pożizzjoni tal-industrija tal-Unjoni 

fis-suq globali; 

9. Jinnota li mezzi ta' trasport awtonomi għandhom rwol importanti fl-iżvilupp ta' trasport 

sostenibbli; jinnota li mezzi ta' trasport awtonomi jistgħu jgħinu sabiex titnaqqas il-

konġestjoni tat-traffiku u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirriflettu l-

progress tekniku bis-sħiħ u fil-waqt, kif ukoll l-impatti ambjentali u tas-sikurezza u l-

promozzjoni tal-innovazzjoni; 

10. Jistenna li l-Kummissjoni tiżgura li l-Istati Membri jadattaw il-leġiżlazzjoni eżistenti, 

bħal pereżempju l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar it-Traffiku fit-Toroq tat-

8 ta' Novembru 1968, b'mod uniformi sabiex tagħmel possibbli sewqan mingħajr 

sewwieq, u jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lill-industrija jimplimentaw 

l-objettivi tad-Dikjarazzjoni ta' Amsterdam malajr kemm jista' jkun; 

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet dwar kwistjonijiet ta' sikurezza 

relatati mal-użu mifrux ta' drones; jistieden lill-Kummissjoni twettaq studji dwar l-

impatt ta' mezzi ta' trasport awtonomi fuq it-titjib tas-sikurezza tat-trasport u s-

sostenibilità; 

12. Jirrimarka li permezz tal-ottimizzazzjoni tar-rotot, il-ġlieda kontra l-konġestjoni, l-

ottimizzazzjoni tal-użu tas-sistema ta' propulsjoni u l-komunikazzjoni tagħhom ma' 

sistemi ta' kontroll tal-fluss, il-vetturi awtonomi se jgħinu biex jittejbu l-fatturi 

ambjentali, partikolarment fin-nodi urbani; 

13. Jissottolinja li l-interazzjoni fost il-mezzi awtonomi ta' trasport, ġestjoni tat-traffiku, 

infrastruttura u l-ġestjoni tagħha se jeħtieġu densità għolja ta' komunikazzjoni effiċjenti 

u affidabbli sabiex jittrasferixxu b'mod sikur volumi kbar ta' data f'ħin reali; jenfasizza li 

investimenti sostanzjali fl-infrastruttura tat-toroq, l-enerġija u l-ICT se jkunu meħtieġa, 

filwaqt li tiġi żgurata l-privatezza u l-protezzjoni tad-data; 

14. Jenfasizza l-importanza ta' infrastruttura tat-trasport intelliġenti u interkonnessa, u 

għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu sistema xierqa 

ta' infrastruttura komprensiva, transfruntiera u interoperabbli; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa reġim ta' responsabilità ċivili, inkluż dwar l-oneru 
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tal-prova, adattati għall-iżvilupp ta' vetturi awtonomi; jenfasizza l-importanza li tiġi 

żgurata diviżjoni ċara ta' responsabilitajiet bejn id-disinjaturi, il-manifatturi tal-

komponenti varji u l-muntaturi ta' vetturi awtonomi, il-fornituri ta' servizzi (servizzi ta' 

trasport jew għas-servizzi meħtieġa għall-operazzjoni ta' vetturi awtonomi) u l-utenti 

finali bl-għan li jiġu żgurati s-sikurezza u d-drittijiet tal-passiġġieri, il-protezzjoni tad-

data u l-protezzjoni kontra l-piraterija; 

16. Jissottolinja l-importanza kritika li jkun hemm informazzjoni affidabbli dwar il-

pożizzjonament u l-kronometraġġ ipprovduti mill-programmi Ewropej ta' navigazzjoni 

bis-satellita Galileo u EGNOS għall-implimentazzjoni ta' vetturi awtonomi, b'mod 

partikolari għas-sistemi ta' navigazzjoni u ta' sikurezza f'vetturi awtonomi minn naħa u 

għal sistemi ta' trasport intelliġenti u sistemi ta' ġestjoni tat-traffiku min-naħa l-oħra; 

17. Jiġbed l-attenzjoni għall-valur miżjud għoli li ġej mill-vetturi awtonomi għal persuni 

b'mobilità mnaqqsa, peress li tali vetturi jippermettulhom li jieħdu sehem b'mod aktar 

effettiv fi trasport bit-triq individwali u b'hekk jiffaċilitawlhom il-ħajja ta' kuljum 

tagħhom; 

18. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi, sal-2019, Strateġija Ewropea kondiviża (inkluż 

pjan direzzjonali uniku) għal mezzi ta' trasport awtonomi u għal kollaborazzjoni aktar 

mill-qrib tal-partijiet interessati rilevanti kollha, inklużi analiżi bir-reqqa u 

rakkomandazzjonijiet dwar id-dinamika u l-iżvilupp tas-suq; jistieden lill-Kummissjoni 

tirrieżamina u tadatta, fejn meħtieġ, il-qafas regolatorju tal-Unjoni biex tappoġġja l-

iżvilupp u l-użu ta' mezzi ta' trasport awtonomi; iħeġġeġ il-finalizzazzjoni u t-tnedija, 

mill-aktar fis possibbli, tas-satelliti li huma meħtieġa sabiex titlesta s-sistema Ewropea 

ta' pożizzjonament Galileo, sabiex tali sistema tkun tista' tintuża bħala sistema ta' 

pożizzjonament awtomatiku f'mezzi ta' trasport awtonomi; 

19. Jinnota li l-iżvilupp ta' vetturi awtonomi jeħtieġ approċċ istituzzjonali proattiv u 

impenjat min-naħa tal-Unjoni u tal-Istati Membri kif ukoll l-involviment ta' ċentri tat-

teknoloġija u tal-industrija tal-karozzi; 

20. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa standards tal-infrastruttura Ewropej li jippermettu 

t-tixrid ta' vetturi awtonomi u pjan direzzjonali għall-implimentazzjoni tagħhom; 

21. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkludu l-użu ta' vetturi awtomatizzati 

fit-taħriġ inizjali u avvanzat ta' sewwieqa ta' vetturi li jġorru merkanzija u biex dan ikun 

parti mit-taħriġ meħtieġ biex tinkiseb liċenzja tas-sewqan tal-karozzi; 

22. Ifakkar li l-omoġeneità u s-sikurezza ta' inġenji tal-ajru mingħajr ekwipaġġ għandha 

tiġi żgurata bil-miżuri stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill1; 

                                                 
1 Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Frar 2008 dwar regoli komuni 

fil-kamp tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni, u li jħassar id-

Direttiva tal-Kunsill 91/670/KEE, ir-Regolament (KE) Nru 1592/2002 u d-Direttiva 2004/36/KE, (ĠU L 79, 

19.3.2008, p. 1). 
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