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NÁVRHY 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na Amsterdamské vyhlásenie Rady zo 14. – 15. apríla 2016 o spolupráci v 

oblasti prepojenej a automatizovanej dopravy (ďalej len „Amsterdamské vyhlásenie“), 

A. keďže Komisia nedávno zriadila skupinu na vysokej úrovni GEAR 2030, ktorá má za 

úlohu vypracovať plán na správne využívanie autonómnych vozidiel; 

B. keďže na účely občianskoprávnej zodpovednosti by sa malo rozlišovať medzi 

automatizovanými vozidlami (so zariadeniami, ktoré umožňujú automatické plnenie 

niektorých jazdných činností) a autonómnymi vozidlami (ktoré vykonávajú všetky tieto 

činnosti); keďže v prvom prípade jazdy musí vodič nepretržite monitorovať jazdu a je 

naďalej v plnej miere za ňu zodpovedný; a v druhom prípade jazda už vyžaduje 

nepretržité monitorovanie alebo akýkoľvek zásah používateľa; keďže v prvom prípade 

režim občianskoprávnej zodpovednosti zostáva nezmenená v porovnaní s tradičnými 

vozidlami, pričom v druhom prípade je potrebná úprava; 

1. zdôrazňuje, že autonómna doprava zahŕňa všetky formy diaľkovo riadených, 

automatizovaných, prepojených a autonómnych systémov cestnej, železničnej, lodnej a 

leteckej dopravy vrátane automobilov, vlakov, lodí, trajektov, lietadiel, bezpilotných 

lietadiel, ako aj všetkých budúcich foriem vývoja a inovácií v tomto odvetví (ďalej len 

„autonómne dopravné prostriedky“); 

2. vyzýva Komisiu, aby vo svojej práci v oblasti autonómnych dopravných prostriedkov 

zvážila tieto aspekty: občianskoprávnu zodpovednosť (zodpovednosť a poistenie), 

všetky témy týkajúce sa životného prostredia (napr. energetická účinnosť, využívanie 

technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a obnoviteľné zdroje energie) a 

problémy týkajúce sa údajov (prístup k údajom, ochrana osobných údajov a súkromia, 

poskytovanie údajov o nehodách a rizikových situáciách, finančná hodnota údajov a ich 

distribúcia); 

3. berie do úvahy, že autonómne dopravné prostriedky by mohli mať významný vplyv na 

zvýšenie bezpečnosti dopravy, pretože ľudské chyby sú v súčasnosti zodpovedné za 

približne 90 % dopravných nehôd na cestách; poznamenáva však, že nebude možné 

zamedziť všetkým nehodám autonómnych vozidiel; táto skutočnosť vyvoláva otázky 

o občianskoprávnej zodpovednosti a otázky o zodpovednosti zainteresovaných strán a 

odškodnení obetí v prípade nehody; 

4. pripomína, že autonómne dopravné systémy v sektore verejnej dopravy už existujú dlho 

(metro) a preukázali svoju spoľahlivosť a vysokú mieru ich prijatia verejnosťou; 

5. zastáva názor, že prechod na autonómne vozidlá okrem toho, že má priaznivý vplyv na 

bezpečnosť cestnej premávky, spotrebu paliva, životné prostredie a tvorbu nových 

pracovných príležitostí v telekomunikačnom a automobilovom odvetví, by tiež mohol 

viesť k strate pracovných miest v odvetví dopravy, a takisto mať dôsledky pre odvetvie 

poisťovníctva; 
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6. upozorňuje na skutočnosť, že čas reakcie vodiča v prípade neplánovaného prevzatia 

kontroly nad vozidlom je životne dôležitý, a preto vyzýva zainteresované strany, aby 

poskytovali reálne hodnoty, ktoré budú určujúce pri riešení otázok bezpečnosti a 

zodpovednosti; 

7. zdôrazňuje osobitný význam návrhu správy Výboru pre právne veci o sektore dopravy 

vzhľadom na technologický pokrok a vzhľadom na skutočnosť, že poloautonómne 

dopravné prostriedky sú už dostupné na trhu a plne autonómne dopravné prostriedky 

budú takisto čoskoro dostupné; 

8. zdôrazňuje, že je dôležité podporovať ďalšie inovácie v oblasti robotiky, ako napríklad 

prepojené a automatizované vozidlá a bezpilotné lietadlá, aby sa posilnilo postavenie 

priemyslu Únie na svetovom trhu; 

9. konštatuje, že autonómne dopravné prostriedky zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji 

trvalo udržateľnej dopravy; konštatuje, že autonómne dopravné prostriedky by mohli 

pomôcť znížiť preťaženie dopravy a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere 

a včas zohľadňovali technický pokrok, ako aj environmentálne a bezpečnostné vplyvy a 

podporu inovácií; 

10. očakáva, že Komisia zabezpečí, aby členské štáty prispôsobili existujúce právne 

predpisy, ako je napr. Viedenský dohovor o cestnej doprave z 8. novembra 1968, a to 

jednotným spôsobom, aby umožnili existenciu dopravy bez vodiča, a vyzýva Komisiu, 

členské štáty a priemysel, aby čo najskôr splnili ciele Amsterdamského vyhlásenia; 

11. naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie týkajúce sa otázok bezpečnosti 

súvisiacich s rozsiahlym využívaním bezpilotných lietadiel; vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala štúdie o vplyve autonómnych dopravných prostriedkov na posilnenie 

dopravnej bezpečnosti a udržateľnosti; 

12. poukazuje na to, že optimalizáciou trás, bojom proti preťaženiu, optimalizáciou 

využívania pohonného systému a jeho komunikáciou so systémami regulácie prietoku 

pomôžu autonómne vozidlá zlepšiť environmentálne faktory, najmä v mestských 

uzloch; 

13. zdôrazňuje, že interakcia medzi autonómnymi dopravnými prostriedkami, riadením 

dopravy, infraštruktúrou a jej riadením bude vyžadovať rozsiahlu efektívnu a spoľahlivú 

komunikáciu na bezpečný prenos veľkého množstva údajov v reálnom čase;  

zdôrazňuje, že budú potrebné rozsiahle investície do cestných komunikácií, energetiky a 

infraštruktúry IKT, pričom treba zaručiť ochranu súkromia a údajov; 

14. zdôrazňuje význam inteligentnej a vzájomne prepojenej dopravnej infraštruktúry a 

vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby vytvorili primeraný komplexnú, cezhraničnú 

a interoperabilnú infraštruktúru; 

15. vyzýva Komisiu, aby vypracovala systém občianskoprávnej zodpovednosti vrátane 

dôkazného bremena, ktorý by bol prispôsobený rozvoju autonómnych vozidiel; 

zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť jasné rozdelenie zodpovedností medzi návrhármi, 

výrobcami rôznych zložiek a montéri autonómnych vozidiel, poskytovateľmi služieb 

(dopravné služby alebo služby, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku autonómnych 



 

AD\1109378SK.docx 5/6 PE589.230v02-00 

 SK 

vozidiel) a koncovými užívateľmi, aby sa zaručila bezpečnosť a práva cestujúcich, 

ochrana údajov a ochrana proti pirátstvu; 

16. zdôrazňuje kľúčový význam spoľahlivých informácií o polohe a čase poskytovaných 

programami satelitnej navigácie Galileo a EGNOS pre zavádzanie autonómnych 

vozidiel, najmä pokiaľ ide o navigáciu a bezpečnostné systémy v autonómnych 

vozidlách na jednej strane a inteligentné dopravné systémy a systémy riadenia dopravy 

na druhej strane; 

17. upriamuje pozornosť na vysokú pridanú hodnotu  autonómnych vozidiel pre osoby so 

zníženou pohyblivosťou, pretože takéto vozidlá im umožňujú účinnejšie sa podieľať na 

individuálnej cestnej doprave, a tým im uľahčujú každodenný život; 

18. vyzýva Komisiu, aby do roku 2019 navrhla spoločnú európsku stratégiu (vrátane 

jednotného plánu) pre autonómne dopravné prostriedky a užšiu spoluprácu všetkých 

príslušných zainteresovaných strán vrátane dôkladnej analýzy a odporúčaní týkajúcich 

sa dynamiky a vývoja trhu; vyzýva Komisiu, aby s cieľom podporiť rozvoj a využívanie 

autonómnych dopravných prostriedkov preskúmala a v prípade potreby prispôsobila 

regulačný rámec Únie; nalieha na finalizáciu a čo najskoršie vypúšťanie satelitov, ktoré 

sú potrebné na to, aby sa dokončil európsky systém určovania polohy Galileo, keďže 

takýto systém možno použiť ako štandardný systém určovania polohy v autonómnych 

dopravných prostriedkoch; 

19. konštatuje, že rozvoj autonómnych vozidiel si vyžaduje proaktívny a záväzný prístup zo 

strany Únie a členských štátov, ako aj zapojenie technologických centier a 

automobilového priemyslu; 

20. vyzýva Komisiu, aby vypracovala normy európskej infraštruktúry s cieľom umožniť 

šírenie autonómnych  vozidiel spolu s plánom na ich zavádzanie; 

21. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli používanie automatických vozidiel do 

počiatočnej a ďalšej odbornej prípravy vodičov ťažkých nákladných vozidiel a 

zabezpečili, aby sa táto časť odbornej prípravy vyžadovala na získanie vodičského 

preukazu; 

22. pripomína, že homogénnosť a bezpečnosti bezpilotných lietadiel by sa mala zabezpečiť 

prostredníctvom opatrení stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 216/20081;  

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v 

oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica 

Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1). 
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