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SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Declarația de la Amsterdam a Consiliului din 14-15 aprilie 2016 

privind cooperarea în domeniul vehiculelor conectate și automatizate („Declarația de la 

Amsterdam”), 

A. având în vedere înființarea recentă a Grupului la nivel înalt GEAR 2030 de către 

Comisia Europeană, care are drept scop elaborarea unei foi de parcurs pentru 

introducerea în bune condiții a vehiculelor autonome, 

B. având în vedere faptul că, în contextul răspunderii civile, este necesar să se opereze o 

distincție între vehiculele automatizate (care dispun de dispozitive ce permit realizarea 

automată a anumitor operațiuni de conducere a unui vehicul) și vehiculele autonome 

(care realizează singure toate aceste operațiuni); întrucât, în primul caz, conducerea unui 

vehicul rămâne sub monitorizarea permanentă și sub responsabilitatea deplină a 

conducătorului auto; întrucât, în al doilea caz, conducerea unui vehicul nu mai necesită 

monitorizarea permanentă și nici vreo intervenție din partea utilizatorului; întrucât, în 

primul caz, regimul răspunderii civile rămâne neschimbat în raport cu vehiculul 

convențional, în timp ce în al doilea caz este necesară adaptarea acestui regim, 

1. subliniază că transportul autonom acoperă toate formele de transport rutier, feroviar, 

aerian și pe apă de o manieră automată, conectată și autonomă, inclusiv pentru vehicule, 

trenuri, nave, feriboturi, aeronave, drone, precum și toate viitoarele forme pe care le vor 

lua evoluțiile și inovările din sector (denumite în continuare „mijloace autonome de 

transport”); 

2. solicită Comisiei să țină seama de următoarele aspecte în cursul activității sale cu privire 

la mijloacele autonome de transport: responsabilitatea civilă (răspunderea și acoperirea 

riscurilor), toate chestiunile legate de mediu (de exemplu eficiența energetică, folosirea 

tehnologiilor și surselor de energie regenerabile), precum și chestiunile referitoare la 

date (accesul la date, protejarea datelor personale și a vieții private, punerea în comun a 

datelor privind accidentele și situațiile de risc, valoarea financiară a datelor și 

repartizarea ei); 

3. consideră că mijloacele autonome de transport ar putea avea un impact major asupra 

consolidării siguranței transportului, dat fiind că, în momentul de față, erorile umane 

sunt responsabile pentru aproximativ 90 % dintre accidentele rutiere; constată, totuși, că 

va fi imposibil ca vehiculele autonome să elimine toate accidentele; acest lucru prezintă 

probleme legate de răspundere și ridică întrebări legate de responsabilitatea părților 

implicate și compensarea victimelor în caz de accident; 

4. reamintește că sistemele autonome de transport există de mult timp în sectorul 

transporturilor în comun (metrou), și-au dovedit fiabilitatea și au fost acceptate pe scară 

largă de către public; 

5. consideră că, pe lângă impactul pozitiv asupra siguranței rutiere, consumului de 
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combustibil, mediului și creării de noi locuri de muncă în sectorul telecomunicațiilor și 

al autovehiculelor, trecerea la vehiculele autonome poate conduce, de asemenea, la 

pierderea de locuri de muncă în sectorul transporturilor, având, totodată, consecințe 

asupra sectorului asigurărilor; 

6. atrage atenția asupra faptului că timpul de reacție al conducătorului este esențial atunci 

când acesta preia neașteptat comanda unui vehicul, și, de aceea, solicită părților 

implicate să prevadă valori realiste, care sunt deosebit de importante în chestiunile 

legate de siguranță și responsabilitate; 

7. insistă asupra importanței speciale pe care o are proiectul de raport elaborat de Comisia 

pentru afaceri juridice pentru sectorul transporturilor, având în vedere evoluția 

tehnologiilor și faptul că mijloacele de transport semiautonome sunt deja disponibile pe 

piață, iar mijloacele de transport complet autonome vor fi disponibile în curând; 

8. subliniază importanța susținerii în continuare a inovării în domeniul roboticii, de 

exemplu a vehiculelor automatizate și conectate și a dronelor, pentru a consolida poziția 

pe piața globală a industriei Uniunii; 

9. constată că mijloacele de transport automatizate joacă un rol important pentru 

dezvoltarea unui transport sustenabil; ia act de faptul că mijloacele autonome de 

transport ar putea contribui la reducerea congestiei traficului și solicită Comisiei și 

statelor membre să țină seama rapid și pe deplin de progresele tehnice, precum și de 

impactul asupra mediului și al siguranței și de promovarea inovării; 

10. așteaptă de la Comisie să garanteze că statele membre adaptează în mod uniform 

legislația actuală, cum ar fi Convenția de la Viena din 8 noiembrie 1968 privind 

circulația rutieră, cu scopul de a face posibilă conducerea fără conducător, și solicită 

Comisiei, statelor membre și industriei să transpună cât mai curând posibil obiectivele 

Declarației de la Amsterdam; 

11. îndeamnă Comisia să prezinte evaluări privind aspectele legate de siguranță în ceea ce 

privește folosirea dronelor pe scară largă; solicită Comisiei să prezinte studii privind 

impactul mijloacelor autonome de transport asupra îmbunătățirii siguranței și 

sustenabilității transporturilor; 

12. subliniază faptul că, prin optimizarea rutelor, combaterea congestionării, optimizarea 

utilizării sistemului de propulsie și comunicarea cu sistemele de control al fluxurilor, 

vehiculele autonome vor participa la îmbunătățirea factorilor de mediu, în special în 

centrele urbane; 

13. subliniază că interacțiunea dintre mijloacele autonome de transport, gestionarea 

traficului, infrastructura și gestionarea acesteia vor necesita o comunicare eficientă și 

fiabilă de înaltă densitate pentru a transfera în condiții de siguranță volume mari de date 

în timp real; subliniază că vor fi necesare investiții substanțiale în drumuri, energie și 

infrastructura TIC, asigurând, în același timp, protecția datelor și a vieții private; 

14. subliniază importanța unei infrastructuri de transporturi inteligente și conectate și 

solicită, așadar, Comisiei și statelor membre să asigure o infrastructură de mare 

acoperire, transfrontalieră și interoperabilă; 
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15. solicită Comisiei să elaboreze un regim de răspundere civilă, inclusiv al sarcinii probei, 

adaptat la dezvoltarea de vehicule autonome; insistă asupra importanței de a asigura 

separarea clară a responsabilităților între entitatea care dezvoltă conceptul, producătorii 

de diferite componente și unitățile de asamblare a vehiculelor autonome, prestatorii de 

servicii (servicii de transport sau servicii necesare funcționării vehiculelor autonome) și 

utilizatorii finali, pentru a garanta securitatea și drepturile călătorilor, protecția datelor și 

protecția împotriva pirateriei; 

16. subliniază importanța crucială a unei poziționări fiabile și a informațiilor oportune 

furnizate de programele europene de navigație prin satelit Galileo și EGNOS pentru 

introducerea vehiculelor autonome, îndeosebi pentru sistemele de navigare și de 

securitate din vehiculele autonome, pe de o parte, și pentru sistemele de transport 

inteligent și de gestionare a traficului, pe de altă parte; 

17. atrage atenția asupra valorii adăugate deosebite a vehiculelor autonome pentru 

persoanele cu mobilitate redusă, având în vedere că permit o participare mai eficace a 

acestor persoane la transportul rutier individual, facilitându-le astfel viața de zi cu zi; 

18. solicită Comisiei să propună până în 2019 o strategie europeană comună (inclusiv o 

foaie de parcurs unică) pentru mijloacele autonome de transport și solicită o colaborare 

mai apropiată a tuturor părților interesate, inclusiv o analiză atentă și recomandări 

privind dinamica și evoluția pieței; solicită Comisiei să revizuiască și să adapteze, acolo 

unde este necesar, cadrul de reglementare al Uniunii pentru a sprijini dezvoltarea și 

utilizarea mijloacelor autonome de transport; solicită finalizarea și lansarea, cât de 

curând posibil, a sateliților necesari pentru finalizarea sistemului european de 

poziționare Galileo, astfel încât acest sistem să poată fi folosit ca sistem de poziționare 

implicit în mijloacele autonome de transport; 

19. constată că dezvoltarea de vehicule autonome necesită o abordare instituțională 

proactivă și asumată din partea Uniunii și a statelor membre, precum și implicarea 

centrelor tehnologice și a sectorului autovehiculelor; 

20. solicită Comisiei să dezvolte norme europene în domeniul infrastructurii pentru a 

permite difuzarea vehiculelor autonome și o foaie de parcurs pentru a le pune în 

aplicare; 

21. solicită Comisiei și statelor membre ca manipularea vehiculelor automatizate să fie 

inclusă în catalogul de formare a conducătorilor de vehicule de transport grele și să 

devină parte a formării pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor; 

22. reamintește că omogenitatea și siguranța aeronavelor fără pilot ar trebui asigurate prin 

măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al 

Consiliului1;  

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind 

normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de 

abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 

2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1). 
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