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SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Directiva 85/374/CEE1,

– având în vedere articolul 56 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât inteligența artificială („IA”) și alte tehnologii digitale emergente au potențialul 
de a schimba în bine societățile și economiile noastre; întrucât, cu toate acestea, este 
imposibil să se excludă complet posibilitatea producerii de daune, vătămări sau pierderi 
de vieți omenești ca rezultat al exploatării unor astfel de tehnologii;

B. întrucât, în diverse sectoare ale industriei transporturilor, s-au aplicat diferite grade de 
automatizare și de IA; întrucât, în plus, IA implică utilizarea a numeroase tipuri de 
tehnologii, cum ar fi vehiculele autonome, sistemele de aeronave fără pilot la bord și 
soluțiile inteligente de gestionare a traficului;

C. întrucât cadrul de răspundere civilă în Uniune este completat de regimuri naționale de 
răspundere și ambele ar trebui să reflecte complexitatea noilor tehnologii pentru a garanta 
cel mai înalt nivel de protecție, sprijinind, în același timp, inovarea tehnologică; întrucât 
Uniunea nu dispune de un regim armonizat de răspundere civilă pentru produsele IA; 
întrucât încurajarea utilizării și adoptării IA în UE ar trebui să reprezinte o prioritate 
majoră pentru Uniune și un obiectiv subiacent pentru dezvoltarea cadrului de 
responsabilitate care privește produsele IA; întrucât datele arată că până la 90 % dintre 
accidentele rutiere sunt cauzate cel puțin parțial de eroarea umană; întrucât vehiculele 
autonome ar trebui să facă obiectul unui cadru etic; întrucât, deși introducerea unui astfel 
de cadru poate preveni erorile în procesul automatizat de luare a deciziilor și în algoritmi, 
este necesar un regim de răspundere armonizat pentru a asigura compensarea integrală a 
tuturor prejudiciilor cauzate de sistemele de IA;

D. întrucât legislația Uniunii și legislația națională ar trebui să asigure un nivel ridicat de 
siguranță a produselor și serviciilor și o bună gestionare a sistemului, atât ex ante, cât și 
pe tot parcursul ciclului de viață al unui produs, facilitând totodată despăgubirea 
victimelor ex post; întrucât dezvoltarea tehnologică în domeniul IA ar trebui să rămână 
centrată pe om, iar produsele și aplicațiile care utilizează IA ar trebui să favorizeze 
dezvoltarea umană și o bună calitate a vieții,

1. subliniază că IA se poate aplica la diferite niveluri în vehicule, în infrastructura de 
transport și în cadrul modurilor de transport și are un impact important asupra gradului 
de autonomie al sistemului, de la controlul complet al conducătorului auto la autonomie 

1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 
7.8.1985, p. 29).
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deplină și că, prin urmare, răspunderea civilă a conducătorului auto este transferată treptat 
către alte părți, pe măsură ce crește gradul de autonomie a sistemelor automatizate de 
conducere; solicită definiții clare din partea Uniunii pentru toate modurile și 
infrastructurile de transport care utilizează un software pentru IA, precum și o clasificare 
corespunzătoare a riscurilor, pentru a sprijini un mecanism de stabilire a răspunderii care 
să clarifice aspectele legate de responsabilitate, astfel încât să se garanteze cele mai înalte 
standarde de siguranță și securitate; subliniază faptul că siguranța este de o importanță 
capitală în sectorul transporturilor și că ar putea fi descrisă ca o față a monedei, 
răspunderea fiind cealaltă față;

2. reamintește că sectorul transporturilor integrează de câteva zeci de ani tehnologiile de IA, 
în special prin introducerea sistemului de control automat al trenului (ATO), inclusiv în 
zonele urbane unde operațiunile complet automatizate, fără conducător auto beneficiază 
de un nivel mai ridicat de disponibilitate a sistemului, de capacitate a rețelei și de eficiență 
operațională;

3. subliniază că funcționalitățile automate pot aduce îmbunătățiri semnificative în materie 
de siguranță pe termen mediu și lung, dar pot avea și consecințe neintenționate, de 
exemplu legate de securitatea cibernetică și protecția datelor; ia act de faptul că, deși 
coexistența diferitelor niveluri de automatizare reprezintă o provocare, IA ar putea fi 
utilizată, de asemenea, pentru planificarea și orientarea lanțurilor logistice și pentru 
creșterea eficienței, a rezilienței, a fiabilității, a sustenabilității, a interoperabilității și a 
flexibilității, și că aceasta are un potențial considerabil pentru persoanele cu handicap și 
cu mobilitate redusă; evidențiază necesitatea asigurării unui control crescut al produselor 
bazate pe IA în cadrul unui regim de răspundere civilă la nivelul Uniunii, pentru a garanta 
siguranța persoanelor cu dizabilități sau cu mobilitate redusă;

4. subliniază importanța definirii unei repartizări clare a responsabilităților între 
dezvoltatorii de programe informatice, producătorii de diverse componente, furnizorii de 
servicii și de date, operatorii și utilizatori finali, astfel încât să se asigure cel mai ridicat 
nivel de siguranță a produselor și respectarea drepturilor consumatorilor; evidențiază 
necesitatea de a stabili o repartizare adecvată a riscurilor care decurg din noile interacțiuni 
digitale dintre infrastructură și vehicule și de a aplica un regim de răspundere echitabil 
defecțiunilor de software, disfuncționalităților rețelei și riscurilor legate de opțiunile de 
programare care în prezent nu sunt acoperite în mod corespunzător; 

5. subliniază că, pentru aplicațiile legate de IA din sectorul transporturilor care au un profil 
specific de risc ridicat, este necesară o abordare bazată pe riscuri, în funcție de nivelul de 
automatizare și de capacitatea de învățare autonomă a sistemului; subliniază necesitatea 
unor cerințe legale pentru aplicațiile IA cu un profil de risc ridicat; observă totuși că 
această abordare nu trebuie să se bazeze pe identificarea în prealabil a anumitor sectoare 
ca fiind cele ce utilizează sisteme de IA cu risc ridicat, cum ar fi sectorul transporturilor, 
ci trebuie mai degrabă să se bazeze pe evaluări specifice pentru fiecare domeniu și neutre 
din punct de vedere tehnologic; subliniază necesitatea ca astfel de cerințe să fie 
armonizate în întreaga Uniune pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță a 
produselor și nivelul minim de risc pentru utilizatori în timpul exploatării sistemelor IA; 
mai subliniază rolul fundamental pe care principiul precauției, consacrat la articolul 191 
din TFUE, îl are în materie de analiză și de gestionare a riscurilor; solicită măsuri care să 
răspundă în mod adecvat nevoii unei abordări corespunzătoare în domeniul protecției 
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datelor și al riscurilor legate de pirateria și criminalitatea informatică; 

6. ia act de faptul că, potrivit reglementării în vigoare privind siguranța produselor, 
producătorul este răspunzător până la proba contrară, iar sarcina probei le revine 
producătorilor și/sau dezvoltatorilor; insistă ca acest principiu să se extindă și asupra 
produselor IA; recomandă ca, în situațiile în care se demonstrează că producătorul și/sau 
dezvoltatorul nu sunt responsabili, un operator care are un grad mai mare de control decât 
proprietarul sau utilizatorul unui produs sau serviciu real echipat cu IA ar trebui să fie 
partea considerată cea mai în măsură să gestioneze riscurile, și, în consecință, sarcina 
probei ar trebui transferată operatorului; subliniază că fiecare obligație ar trebui să revină 
actorului care este cel mai bine plasat pentru a combate riscul; subliniază că 
consimțământul consumatorului este un principiu fundamental în dezvoltarea serviciilor 
de transport ce folosesc IA; îndeamnă Comisia să stabilească mijloace de certificare a 
acestor servicii; observă că protecția cetățenilor Uniunii și a întreprinderilor care 
utilizează tehnologii bazate pe IA necesită o repartizare clară a răspunderii între toate 
părțile implicate, indiferent dacă părțile respective au sediul în Uniune sau nu (efect 
extrateritorial); 

7. subliniază necesitatea de a garanta cel puțin același nivel de siguranță a produselor ca cel 
actual, ținând seama, de asemenea, de obiectivul Uniunii numit „viziunea zero”, pentru a 
facilita obținerea despăgubirilor de către victimele accidentelor, a evita creșterea 
costurilor judiciare actuale și a evita incertitudinea juridică, în special pentru 
întreprinderile care își comercializează produsele în Uniune și la nivel mondial; în acest 
sens, subliniază necesitatea de a se acorda rapid despăgubiri victimelor, indiferent de 
lanțul răspunderii; 

8. consideră că, în pofida nivelului de automatizare și de integrare a IA în contextul 
sistemelor de transport și al vehiculelor, responsabilitatea finală trebuie să revină 
întotdeauna unei persoane fizice sau juridice, pentru a garanta securitatea juridică și, în 
același timp, a încuraja investițiile și adoptarea corectă a acestei tehnologii;

9. subliniază că este important să se garanteze că conducătorii auto au formarea 
corespunzătoare și cunosc pe deplin nivelul de automatizare al unui vehicul și nivelul lor 
de răspundere; conducătorii auto ar mai trebui să fie informați cu privire la sistemele de 
IA ale vehiculelor lor și la limitările acestor sisteme, cum ar fi activarea, dezactivarea, 
defectarea; în plus, dispozitivele instalate la bordul vehiculelor ar trebui să reamintească 
periodic conducătorului auto că este responsabil de monitorizarea stării vehiculului și să 
îl avertizeze în mod clar cu privire la limitele sistemelor de IA; subliniază că conducătorii 
auto nu pot fi trași la răspundere dacă se demonstrează că aceștia au folosit în mod legitim 
aceste sisteme de conducere complet automatizate; 

10. ia act de faptul că este necesar să se instaleze tehnologia de înregistrare a evenimentelor 
care să fie utilizată în cazul accidentelor grave, cu respectarea deplină a legislației privind 
protecția datelor și a vieții private, și care să permită găsirea persoanei fizice sau juridice 
responsabile; subliniază rolul esențial pe care îl vor avea stocarea, partajarea și 
gestionarea datelor în implementarea IA în domeniul mobilității și subliniază că sistemele 
de înregistrare nu ar trebui în niciun caz să fie utilizate ca sisteme permanente de 
monitorizare; solicită intensificarea activităților de cercetare și dezvoltare atât prin 
mijloace publice, cât și private și un număr mai mare de teste, pentru a crește siguranța 
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produselor și, prin urmare, siguranța traficului, sau cel puțin pentru a furniza date concrete 
care să contribuie la dezvoltarea ulterioară; observă că, pentru a reduce incidentele la 
minimum, sunt necesare o infrastructură de bază de ultimă oră și un sistem inteligent de 
transport care să funcționeze pe baza unor date actuale, clare și interpretabile; 

11. solicită o analiză suplimentară a necesității de a adapta Directiva 2006/126/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului2 și Directiva 2009/103/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului3 din cauza funcționalităților automate ale vehiculelor; îndeamnă 
Comisia să efectueze o evaluare periodică a cadrului normativ european în domeniul 
transporturilor pentru a garanta că acesta poate face față provocărilor legate de siguranță 
și de răspunderea civilă în legătură cu integrarea tehnologiilor bazate pe IA; invită, de 
asemenea, Comisia să analizeze posibilitatea de a include în legislația Uniunii privind 
siguranța produselor cerințe prin care să se ia în considerare riscul pe care datele eronate 
îl prezintă pentru siguranță; 

12. subliniază că sistemele de răspundere în cazul unui accident sau al unei încălcări a 
legislației rutiere trebuie să fie concepute cu atenție pentru fiecare nivel de automatizare 
și de integrare a IA și comunicate clar utilizatorilor, pentru a asigura o tranziție lină de la 
răspunderea deplină a conducătorilor auto la răspunderea deplină a producătorului și a 
operatorului;

13. observă că gradul de integrare a sistemelor fără conducător în rețeaua de transport, cum 
ar fi integrarea vehiculelor automatizate în infrastructura terestră și a sistemelor de 
aeronave fără pilot la bord în spațiul aerian, depinde de multiple semnale și condiții 
variabile și de eventualele pericole sau obstacole care pot fi întâlnite; ia act de faptul că o 
astfel de creștere a utilizării, în special în zonele urbane, va pune la încercare în 
permanență regimul de răspundere civilă existent; solicită, prin urmare, o actualizare 
periodică a hărților digitale, a sistemelor de gestionare a traficului și a normelor privind 
schimbul de date, care să prevadă un set minim și adecvat de informații și instrucțiuni 
despre utilizarea produselor echipate cu IA și despre rețeaua rutieră, precum și despre 
dezvoltarea și implementarea corectă a sistemului U-space; consideră că axarea pe ființa 
umană trebuie să reprezinte elementul central al oricărei actualizări și dezvoltări a 
cadrului normativ în legătură cu automatizarea transportului și cu integrarea IA în acest 
sector;

14. solicită Comisiei să prezinte orientări pentru a evita abordările normative fragmentate la 
nivel național, luând în considerare Directiva 85/374/CEE și regimurile naționale aflate 
în vigoare în materie de răspundere; subliniază necesitatea unui cadru de răspundere 
civilă la nivelul Uniunii; evidențiază că fragmentarea ar afecta în mod negativ 
dezvoltarea unor astfel de tehnologii, competitivitatea întreprinderilor din Uniune, în 
special a IMM-urilor, și că aceasta ar submina securitatea și siguranța juridică și ar 
împiedica despăgubirea rapidă a victimelor; observă că răspunderea ar trebui să revină 
actorului care este cel mai bine plasat pentru a combate riscul, în urma unei proceduri 

2 Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind 
permisele de conducere (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).

3 Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind 
asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (JO L 263, 
7.10.2009, p. 11).
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judiciare. 
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