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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Direktyvą 85/374/EEB1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnį,

A. kadangi dirbtinis intelektas ir kitos besiformuojančios skaitmeninės technologijos gali 
lemti teigiamus mūsų visuomenės ir ekonomikos pokyčius; vis dėlto neįmanoma visiškai 
atmesti žalos, sužalojimo ar žūties, sukeltų naudojant tokias technologijas, galimybės;

B. kadangi įvairiose transporto pramonės šakose skiriasi automatizavimo ir dirbtinio 
intelekto taikymo mastas; be to, dirbtinis intelektas apima įvairių rūšių technologijų, pvz., 
autonominių transporto priemonių, bepiločių orlaivių sistemų ir pažangių eismo valdymo 
sprendimų, naudojimą;

C. kadangi civilinės atsakomybės sistemą Sąjungoje papildo nacionalinės atsakomybės 
tvarkos ir jos visos turėtų atspindėti besiformuojančių technologijų sudėtingumą, kad 
būtų užtikrinta aukščiausio lygio apsauga, kartu remiant technologines inovacijas; 
kadangi Sąjungoje nėra suderintos dirbtinio intelekto produktams taikomos civilinės 
atsakomybės tvarkos; kadangi siekis skatinti dirbtinio intelekto diegimą ir įsisavinimą ES 
turėtų būti vienu iš svarbiausių Sąjungos prioritetų ir pagrindiniu su dirbtinio intelekto 
produktais susijusios atsakomybės sistemos plėtojimo tikslu; kadangi duomenys rodo, 
kad iki 90 procentų eismo įvykių bent iš dalies sukelia žmogaus klaida; kadangi 
autonominėms transporto priemonėms turėtų būti taikoma etikos sistema; kadangi tokios 
sistemos įdiegimas gali užkirsti kelią klaidoms, susijusioms su mašinų atliekamu 
sprendimų priėmimu ir algoritmais, tačiau būtina suderinta atsakomybės tvarka siekiant 
užtikrinti, kad visa dirbtinio intelekto sistemų padaryta žala būtų visiškai kompensuota;

D. kadangi Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais turėtų būti užtikrintas aukštas produktų ir 
paslaugų saugos lygis ir patikimas sistemos valdymas tiek ex ante, tiek viso produkto 
eksploatavimo ciklo metu, kartu ex post palengvinant žalos atlyginimo nukentėjusiesiems 
procesą; kadangi dirbtinio intelekto technologinė plėtra ir toliau turėtų būti orientuota į 
žmogų, o naudojant dirbtinį intelektą pagaminti produktai ir taikomosios programos 
turėtų prisidėti prie žmonių raidos ir geros gyvenimo kokybės;

1. pabrėžia, kad dirbtinis intelektais gali būti skirtingais lygmenimis taikomas transporto 

1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).
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priemonėse, transporto infrastruktūroje ir tarp transporto rūšių bei daro didelį poveikį 
sistemos autonomiškumo laipsniui, pradedant nuo visiškos vairuotojo vykdomos 
kontrolės ir baigiant visiška autonomija, todėl vairuotojo civilinė atsakomybė palaipsniui 
perkeliama kitoms šalims – tuo labiau, kuo didesnis yra vairavimo sistemų autonomijos 
laipsnis; ragina Sąjungos lygmeniu nustatyti aiškias visų rūšių transporto priemonių ir 
infrastruktūros, kuriose naudojama dirbtinio intelekto programinė įranga, apibrėžtis bei 
atitinkamą rizikos klasifikaciją, siekiant remti atsakomybės mechanizmą išaiškinant 
atsakomybės klausimus, kad būtų galima užtikrinti aukščiausius saugos ir saugumo 
standartus, pabrėžiant, kad sauga yra itin svarbi transporto sektoriuje, o sauga ir 
atsakomybė yra dvi to paties medalio pusės;

2. primena, kad transporto sektoriuje jau dešimtmečius integruojamos dirbtinio intelekto 
technologijos, visų pirma pradėjus automatizuoti traukinių eksploatavimą, įskaitant ir 
miestuose, kuriuose dėl visiškai automatizuotų ir be vairuotojo vykdomų operacijų 
pagerėjo sistemų prieinamumas, tinklo pajėgumai ir veiklos efektyvumas;

3. pabrėžia, kad automatizuotos funkcijos gali labai pagerinti saugą vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiu, tačiau ir sukelti nenumatytų pasekmių, pvz., susijusių su kibernetiniu 
saugumu ar duomenų privatumu; pažymi, kad, nors įvairių automatizavimo lygmenų 
sambūvis kelia sunkumų, dirbtinis intelektas taip pat galėtų būti naudojamas logistikos 
grandinėms planuoti ir valdyti bei veiksmingumui, atsparumui, patikimumui, tvarumui, 
sąveikumui ir lankstumui didinti ir turi didžiulį potencialą, kalbant apie neįgaliuosius ir 
riboto judumo asmenis; pabrėžia, kad pagal Sąjungos civilinės atsakomybės sistemą 
būtina vykdyti griežtesnę dirbtinio intelekto produktų priežiūrą, siekiant užtikrinti 
neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų saugumą;

4. pabrėžia, kad siekiant užtikrinti kuo geresnę produktų saugą ir vartotojų teisių paisymą 
svarbu aiškiai atskirti programinės įrangos kūrėjų, įvairių dalių gamintojų, paslaugų ir 
duomenų teikėjų, operatorių ir galutinių naudotojų atsakomybę; atkreipia dėmesį į tai, 
kad reikia deramai paskirstyti riziką, kylančią dėl naujų skaitmeninės infrastruktūros ir 
transporto priemonių sąveikos būdų, ir taikyti sąžiningą atsakomybės tvarką, kiek tai 
susiję su programinės įrangos gedimais, tinklo trikdžiais ir rizika, susijusia su 
programavimo sprendimais, kuriems šiuo metu nėra numatyta tinkama atsakomybės 
tvarka;

5. pabrėžia, kad su dirbtiniu intelektu susijusioms taikomosioms programoms transporto 
sektoriuje, kurioms būdinga didelė specifinė rizika, reikia taikyti rizika grindžiamą 
metodą, kuris priklausytų nuo automatizavimo lygio ir savarankiško sistemos mokymosi; 
atkreipia dėmesį į tai, kad reikia nustatyti teisinius reikalavimus didelės rizikos dirbtinio 
intelekto taikomosioms programoms; vis dėlto pažymi, kad šis požiūris turėtų būti 
grindžiamas ne išankstiniu tam tikrų sektorių (pvz., transporto) identifikavimu kaip 
sektorių, kuriuose naudojamas didelės rizikos dirbtinis intelektas, o su konkrečia sritimi 
susijusiais ir technologiniu požiūriu neutraliais vertinimais; pabrėžia, kad tokie 
reikalavimai turi būti suderinti visoje Sąjungoje siekiant naudotojams užtikrinti 
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aukščiausią produktų saugos lygį ir minimalų rizikos lygį naudojant dirbtinio intelekto 
sistemas, ir kad SESV 191 straipsnyje įtvirtintas atsargumo principas atlieka esminį 
vaidmenį rizikos analizės ir rizikos valdymo srityje; ragina tinkamai reaguoti į poreikį 
taikyti tinkamą požiūrį į duomenų apsaugą ir kovoti su rizika, susijusia su įsilaužimu į 
sistemas ir elektroniniais nusikaltimais;

6. pažymi, kad pagal dabartinį Gaminių saugos reglamentą gamintojas išlieka atsakingas, 
nebent būtų įrodyta kitaip, o prievolė įrodyti tenka gamintojams ir (arba) kūrėjams; 
pabrėžia, kad šio principo taikymas turėtų būti išplėstas įtraukiant ir dirbtinio intelekto 
produktus; rekomenduoja, kad tais atvejais, kai įrodoma, kad gamintojas ir (arba) kūrėjas 
nėra atsakingas, operatorius, kuris turi didesnę kontrolę nei faktinio produkto ar paslaugos 
su dirbtiniu intelektu savininkas ar naudotojas, turėtų būti laikomas šalimi, galinčia 
geriausiai valdyti riziką, ir todėl prievolė įrodyti turėtų tekti operatoriui; pažymi, kad 
kiekvienas įpareigojimas turėtų tekti tam subjektui, kuris gali geriausiai spręsti rizikos 
problemą; pabrėžia, kad pagrindinis dirbtinio intelekto transporto paslaugų plėtojimui 
būtinas principas yra vartotojo sutikimas; primygtinai ragina Komisiją nustatyti šių 
paslaugų sertifikavimo priemones; pažymi, kad siekiant apsaugoti šias technologijas 
naudojančius Sąjungos piliečius ir įmones reikia aiškiai atskirti įvairių susijusių šalių 
atsakomybę, nepriklausomai nuo to, ar tos šalys yra įsikūrusios Sąjungoje, ar ne 
(eksteritorialus poveikis);

7. pabrėžia, kad reikia užtikrinti bent jau tokį patį produktų saugos lygį, koks yra šiuo metu, 
taip pat atsižvelgiant į Sąjungos siekį įgyvendinti visiškai saugaus eismo viziją, kad 
nukentėjusiesiems per eismo įvykius būtų lengviau pasinaudoti teisių gynimo 
priemonėmis, išvengti dabartinių bylinėjimosi išlaidų didėjimo ir teisinio netikrumo, 
ypač įmonėms, kurios prekiauja savo produktais Sąjungoje ir visame pasaulyje; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad reikia greitai atlyginti žalą nukentėjusiesiems, 
neatsižvelgiant į atsakomybės grandinę;

8. mano, kad, nepaisant transporto sistemų ir transporto priemonių dirbtinio intelekto 
automatizavimo ir integravimo lygio, galiausiai atsakomybė visada turi tekti fiziniams ir 
juridiniams asmenims, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir kartu skatinti investicijas bei 
tinkamą technologijų diegimą;

9. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad vairuotojai būtų tinkamai apmokyti ir visais atvejais 
jiems būtų gerai žinomas transporto priemonės automatizavimo lygis ir atsakomybės 
lygis, be to, jie turėtų būti informuojami apie jų transporto priemonių dirbtinio intelekto 
sistemas ir susijusius tokių sistemų apribojimus, pvz., įjungimą, išjungimą, gedimą; be 
to, transporto priemonėje įmontuoti elementai turėtų periodiškai priminti vairuotojui, kad 
jis yra atsakingas už transporto priemonės būklės stebėseną ir pateikti aiškius įspėjimus 
vairuotojui apie dirbtinio intelekto sistemų pajėgumų ribas; pabrėžia, kad vairuotojai 
negali būti laikomi atsakingais, jei nustatoma, kad jie teisėtai naudojosi visiškai 
automatinėmis vairavimo sistemomis;



PE646.911v02-00 6/9 AD\1209074LT.docx

LT

10. pažymi, kad būtina įdiegti eismo įvykio duomenų savirašių technologiją, kurią reikėtų 
naudoti didelių avarijų atveju, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos ir privatumo 
teisės aktų, ir kuri suteikia galimybę nustatyti atsakingą fizinį ar juridinį asmenį; atkreipia 
dėmesį į esminį vaidmenį, kurį duomenų saugojimas, dalijimasis jais ir jų valdymas atliks 
diegiant dirbtinį intelektą judumo srityje, ir pabrėžia, kad jokiomis aplinkybėmis 
duomenų savirašiai neturėtų būti naudojami kaip nuolatinės sekimo sistemos; ragina 
didinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros mastą pasitelkiant tiek viešas, tiek 
privačias lėšas ir atlikti daugiau bandymų, kad būtų padidintas produktų saugumas ir 
atitinkamai užtikrintas kelių eismo saugumas, o taip pat pateikti konkretūs duomenys, 
padedantys tolimesnei plėtrai; pažymi, kad, siekiant kuo labiau sumažinti incidentų 
skaičių, reikalinga šiuolaikiška pagrindinė infrastruktūra – intelektinė transporto sistema, 
veikianti remiantis naujausiais, aiškiais ir suprantamais duomenimis;

11. ragina toliau analizuoti poreikį pritaikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/126/EB2 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/103/EB3, atsižvelgiant į 
automatizuotas transporto priemonių funkcijas; primygtinai ragina Komisiją atlikti 
periodinį Europos transporto reguliavimo sistemos vertinimą siekiant užtikrinti, kad ji 
galėtų reaguoti į saugos ir atsakomybės problemas, susijusias su dirbtinio intelekto 
technologijų integravimu; be to, ragina Komisiją išnagrinėti galimybę į Sąjungos gaminių 
saugos teisės aktus įtraukti reikalavimus, kuriais būtų mažinama dėl klaidingų duomenų 
kylanti rizika saugai;

12. pabrėžia, kad atsakomybės už eismo įvykį arba eismo taisyklių pažeidimą sistemos turi 
būti kruopščiai parengtos kiekvienam automatizavimo ir dirbtinio intelekto integracijos 
lygiui ir apie jas turi būti aiškiai pranešta naudotojams, kad būtų užtikrintas sklandus 
perėjimas nuo visiškos vairuotojo atsakomybės prie visiškos gamintojo ir operatoriaus 
atsakomybės;

13. pažymi, kad bepiločių sistemų transporto tinkle, pvz., automatizuotų transporto 
priemonių ir bepiločių orlaivių sistemų, integravimo į atitinkamai sausumos 
infrastruktūrą ir oro erdvę laipsnis priklauso nuo daugelio kintančių signalų ir sąlygų ir 
nuo pavojų ar kliūčių, su kuriais gali būti susidurta; pastebi, kad padidėjus naudojimo 
intensyvumui, ypač miestų teritorijose, bus nuolat išbandoma esama civilinės 
atsakomybės tvarka; todėl ragina reguliariai atnaujinti skaitmeninius žemėlapius, eismo 
valdymo sistemas ir dalijimosi duomenimis taisykles, pateikiant privalomą būtiniausią ir 
tinkamą informacijos ir nurodymų, susijusių su produktų su dirbtiniu intelektu naudojimu 
ir kelių tinklu, rinkinį, o taip pat teisingai kurti ir diegti sistemą „U-space; mano, kad 
orientacija į žmogų turėtų būti bet kokio reglamentavimo sistemos, susijusios su 
transporto automatizavimu ir dirbtinio intelekto integravimu, atnaujinimo ir plėtojimo 

2 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo 
pažymėjimų (OL L 403, 2006 12 30, p. 18).

3 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo 
patikrinimo (OL L 263, 2009 10 7, p. 11).
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pagrindas;

14. prašo Komisijos pateikti gaires, kad būtų išvengta nenuoseklių reguliavimo nacionaliniu 
lygmeniu sistemų, atsižvelgiant į Direktyvą 85/374/EEB ir galiojančias nacionalines 
atsakomybės sistemas; pabrėžia, kad reikia Sąjungos lygmens civilinės atsakomybės 
sistemos, ir nurodo, kad susiskaidymas labai pakenktų tokių technologijų plėtrai ir 
Sąjungos įmonių, ypač MVĮ, konkurencingumui, turėtų neigiamo poveikio teisiniam 
tikrumui ir saugumui bei trukdytų greitai atlyginti žalą nukentėjusiesiems; pažymi, kad 
kiekvienas įpareigojimas turėtų tekti tam subjektui, kuris gali geriausiai spręsti rizikos 
problemą, įvykus tinkamam teisminiam procesui.
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