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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina 2018 m. gegužės 17 d. Komisijos komunikatą „Perėjimas prie 
automatizuoto susisiekimo: ES ateities susisiekimo strategija“ (COM(2018) 0283); 
pripažįsta jos potencialą ir svarbą visam autonominiam privačiam ir viešajam kelių, 
geležinkelių, vandens ir oro transportui, taip pat netiesioginį poveikį, kurį ši politikos 
sritis daro daugeliui sektorių ir galimiems naujiems verslo modeliams, kuriems buvo 
sudarytos sąlygos įdiegus automatizuotą autonominį susisiekimą, kurie bus naudingi 
bendrovėms ir vartotojams siekiant užtikrinti, kad Europa taptų transporto priemonių 
technologijų srities lydere; taip pat atkreipia dėmesį į jos poveikį naudotojams, įskaitant 
specialiųjų poreikių turinčius ar neįgalius asmenis bei silpnaregius;

2. pabrėžia, kad bendra Europos strategija ir aiški, paprasta ir novatoriška reglamentavimo 
sistema yra labai svarbios siekiant, kad Europa užimtų autonominių transporto 
priemonių rinkos lyderės poziciją, išlaikytų konkurencingumą privačiajame sektoriuje ir 
skatintų darbo vietų kūrimą bei inovacijas; pripažįsta, kad šiuo metu rinkoje esančios 
technologijos naudotojams kelia pažeidžiamumo problemų, kurias reikia spręsti, ir 
primygtinai ragina automobilių pramonę prisiimti atsakomybę už vairuotojų ir keleivių 
saugą bei saugumą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad nors susietojo ir automatizuoto susisiekimo diegimas gali 
padėti užtikrinti kelių eismo saugumą ir iki 2050 m. sumažinti žuvusiųjų keliuose 
skaičių Europoje iki minimumo, taip pat sudaryti palankias sąlygas gerinti socialinę 
įtrauktį ir bendrą transporto efektyvumą, pasiekti visuomenės pritarimą bus galima tik 
jei autonominės transporto priemonės galės užtikrinti aukščiausius saugos ir saugumo 
standartus;

4. pabrėžia, kad autonominės transporto priemonės galės gauti visapusišką pritarimą ir būti 
naudojamos keliuose po to, kai jų etinius aspektus apsvarstys ir išspręs teisėkūros 
institucija; taigi pabrėžia, kad automatizuotos transporto priemonės turi būti pirma 
įvertintos, kad būtų išspręsti minėti etiniai klausimai;

5. ragina Komisiją iki 2018 m. pabaigos paskelbti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl prieigos prie transporto priemonėse saugomų duomenų ir išteklių; 
pabrėžia, kad aiški informacija apie transporto priemonės automatines ypatybes 
potencialiems vartotojams turi būti prieinama prieš įsigyjant transporto priemonę, 
įskaitant informaciją apie šių ypatybių pasikeitimus, kurie gali įvykti per transporto 
priemonės eksploatavimo laikotarpį; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir 
sąžiningą, nediskriminacinę, tiesioginę, technologijų požiūriu neutralią prieigą prie 
transporto priemonėse saugomų duomenų ir išteklių realiuoju laiku įvairiems rinkos 
dalyviams, kurie teikia remonto ir techninės priežiūros paslaugas, būtina užtikrinti 
sąžiningą ir neiškreiptą konkurenciją, ypač nepriklausomoms MVĮ, siekiant apsaugoti 
vartotojų teises, kartu skatinant inovacijas ir užtikrinant vartotojų teises bei paslaugų 
kokybę vartotojams; pabrėžia, kad vartotojai ir trečiosios šalys turi turėti tinkamas teises 
ir jų gynimo mechanizmus;
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6. pripažįsta, kad duomenų registravimo prietaisai ir prieiga prie jų yra pagrindinė 
priemonė, galinti padėti išsiaiškinti, kas nulėmė įvykį ar nelaimingą atsitikimą, per kurį 
buvo padaryta žala, ir kad autonominės transporto priemonės yra technologiškai 
sudėtingos ir iš esmės skiriasi nuo šiuo metu keliuose naudojamų motorizuotų 
transporto priemonių; palankiai vertina Komisijos 2018 m. gegužės 17 d. komunikate 
pateiktą pasiūlymą duomenų registravimo prietaisų reglamentavimo klausimą įtraukti 
persvarstant Bendrosios saugos reglamentą ir Transporto priemonių direktyvą, kad būtų 
toliau sprendžiamas automatizuotų transporto priemonių atsakomybės klausimas 
avarijos atveju; pabrėžia, kad siekiant apsaugoti vartotojų teises ir užkirsti kelią 
situacijoms, kuriomis šiuo metu nežinomos rizikos gali tekti prisiimti 
nukentėjusiosioms šalims, labai svarbu priimti išsamius ir aiškius teisės aktus, kuriais 
nustatoma teisinė atsakomybės ir draudimo sistema, skirta autonominiam vairavimui;

7. pabrėžia, jog svarbu, kad naudotojai patys galėtų kontroliuoti ir turėtų prieigą prie savo 
asmens ir transporto priemonėse generuojamus duomenų, sukuriamų ir renkamų 
naudojant susietąsias ir automatizuotas transporto priemones; pažymi, kad būsimosios 
transporto priemonėse diegiamos sistemos turėtų būti kuriamos taip, kad būtų 
užtikrintas laisvas vartotojų pasirinkimas ir kad vartotojai galėtų tiesiogiai pasirinkti, 
kuriam iš konkuruojančių paslaugos tiekėjų suteikti tiesioginę prieigą prie duomenų ir 
leisti naudotis jų transporto priemonėje generuojamais duomenimis teikiant konkrečia 
paslaugą, kartu laikantis duomenų apsaugos ir intelektinės nuosavybės teisės aktų; 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti duomenų perdavimą tarp transporto priemonių, taip pat 
tarp transporto priemonių ir susijusios infrastruktūros bei jų saugojimą, taikant 
būtiniausių saugumo priemonių, įskaitant šifravimą, programinės įrangos atnaujinimus 
ir griežtus tapatumo nustatymo mechanizmus, rinkinį, kartu laikantis duomenų apsaugos 
ir intelektinės nuosavybės teisės aktų ir privatumo principo bei užtikrinant aukščiausio 
lygio integruotąjį ir standartizuotąjį saugumą; pabrėžia, kad vartotojams turi būti 
užtikrintas didžiausias apsaugos nuo įsilaužimo ir kibernetinių išpuolių lygis;

8. patvirtina, kad įvairių gamintojų priimti techniniai standartai turi būti suderinti su 
visuotinėmis gairėmis, turi būti parengti laikantis technologijų atžvilgiu neutralaus 
požiūrio ir užtikrinti sąveiką; pabrėžia, kad būsimos JT EEK taisyklės dėl kibernetinio 
saugumo ir belaidžio programinės įrangos atnaujinimo turi būti būsimų ES teisės aktų 
lyginamuoju standartu ir kad Europos Sąjunga turėtų atlikti vadovaujamąjį vaidmenį 
toliau plėtojant tarptautinius standartus siekiant užtikrinti, kad nuostatos dėl duomenų 
saugumo, privatumo ir atsakomybės būtų priimtos iki to laiko, kai autonominės 
transporto priemonės bus naudojamos visame pasaulyje;

9. ragina visas suinteresuotąsias šalis, įskaitant transporto priemonių gamintojus, dalių 
tiekėjus ir programinės įrangos ir dizaino paslaugų teikėjus, taip pat valstybes nares ir 
susijusias valdžios institucijas bendradarbiauti skatinant inovacijas, užtikrinant 
investicijas į automatizuotam susisiekimui pritaikytą infrastruktūrą (tiek užmiesčio, tiek 
miestų keliuose) ir sudarant palankesnes sąlygas tarpvalstybiniams bandymams; 
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia padidinti investicijas į esamos infrastruktūros 
pritaikymą, naujos infrastruktūros kūrimą ir Europos kelių sujungiamumo gerinimą; 
pažymi, kad pastebimas Europos piliečių nepasitikėjimas automatizuotu vairavimu ir 
kad reikėtų surengti informuotumo didinimo kampanijas siekiant padidinti piliečių 
pasitikėjimą; ragina investuoti į išsamius dirbtinio intelekto mokslinius tyrimus ir 
automatizuoto ir susietojo transporto etikos aspektų tyrimus.



AD\1165473LT.docx 5/6 PE625.299v02-00

LT

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data 11.10.2018

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

33
1
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria 
Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria 
Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe 
Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, 
Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga 
Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Igor Gräzin, Arndt 
Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine 
Verheyen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 
dalis)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš 
Zdechovský



PE625.299v02-00 6/6 AD\1165473LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

33 +

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

S&D

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio 
López-Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von 
Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, 
Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga 
Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

1 -

EFDD John Stuart Agnew

2 0

ALDE

GUE/NGL

Igor Gräzin

Martin Schirdewan

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


	1165473LT.docx

