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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az önvezető gépjárművekről az európai közlekedésben
(2018/2089(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2018. május 17-i, „Úton az automatizált mobilitás felé: európai 
uniós stratégia a jövő mobilitásával kapcsolatban” című közleményére 
(COM(2018)0283),

– tekintettel az együttműködő intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról 
szóló 2016. november 30-i bizottsági közleményre (COM(2016)0766), amely 
mérföldkő az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitás megvalósítása 
felé,

– tekintettel a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról szóló, 
2018. március 13-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire (A8-0000/2018),

A. mivel az összekapcsolt és automatizált mobilitással kapcsolatos uniós stratégia szorosan 
kapcsolódik a Bizottság politikai prioritásaihoz, nevezetesen a munkahelyteremtésre, a 
növekedésre és a beruházásokra, a kutatásra és innovációra, a mobilitásra és a 
közlekedésre, valamint az egységes digitális piacra vonatkozó menetrendekhez;

B. mivel a közúti balesetek túlnyomó többsége emberi hibából ered, ezért elengedhetetlen 
az ilyen hibák lehetőségeinek csökkentése, a személyes mobilitás fenntartása mellett;

C. mivel az EU-nak ösztönöznie kell és tovább kell fejlesztenie a digitális technológiákat 
annak érdekében, hogy az automatizált mobilitás csökkentse az emberi hibák, a 
közlekedési balesetek és a halálos áldozatok számát;

D. mivel a világ számos országa (pl. az Egyesült Államok, Kína és Japán) gyorsan halad 
afelé, hogy elérhetővé tegye a piacon az összekapcsolt és az automatizált mobilitást; 
mivel Európának sokkal proaktívabban kell reagálnia az ágazat gyors fejlődésére, és 
ösztönöznie kell a kezdeményezéseket;

E. mivel az amszterdami nyilatkozat (2016) felvázolja a tagállamok, a Bizottság és az ipar 
közötti együttműködést az összekapcsolt és automatizált vezetés területén;

F. mivel az önvezető közlekedés kiterjed a távirányítással vezetett, automatizált és 
autonóm közúti, vasúti, vízi és légi közlekedés valamennyi formájára;

G. mivel az „Úton az automatizált mobilitás felé: európai uniós stratégia a jövő 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0063.
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mobilitásával kapcsolatban” című bizottsági közlemény fontos mérföldkövet jelent az 
összekapcsolt és automatizált mobilitás uniós stratégiájában; mivel a hangsúlyt az 
önvezető mobilitásra kell helyezni, tekintettel arra, hogy a teljesen önvezető járművek 
képesek lesznek működni anélkül, hogy egymással kapcsolatban álló funkciókkal 
rendelkeznének;

Általános elvek

1. üdvözli az „Úton az automatizált mobilitás felé: európai uniós stratégia a jövő 
mobilitásával kapcsolatban” című bizottsági közleményt, amely felvázolja, hogy az EU 
milyen megközelítés alkalmazásával válhat világszintű vezetővé az automatizált 
mobilitás biztonságos rendszereinek kiépítése terén, növelve a közúti biztonságot és a 
hatékonyságot, valamint csökkentve a torlódásokat és a kibocsátásokat;

2. elismeri a Bizottság és a tagállamok által a jövő automatizált mobilitása felé tett kezdeti 
lépéseket, és elismeri az ITS-irányelvvel1 kapcsolatos jogalkotási kezdeményezéseket, 
valamint a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló irányelv2 és a 
gépjárművek általános biztonságáról szóló rendelet3 javasolt felülvizsgálatát;

3. elismeri, hogy az automatizált mobilitás számos ágazat számára lehetőségeket hordoz, 
ideértve az induló vállalkozások, a kkv-k és az ipar új üzleti lehetőségeit is;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási intézkedéseket, különösen az 
adatvédelem, az adathozzáférés és a kiberbiztonság tekintetében, a kooperatív 
intelligens közlekedési rendszerek európai stratégiájáról szóló, 2018. március 13-i 
állásfoglalásának megfelelően;

5. rámutat, hogy a közlemény nem tartalmaz elemzést és javaslatokat más közlekedési 
módok önvezető járműveire vonatkozóan; felkéri a Bizottságot, hogy biztosítson a 
különböző közlekedési módokra vonatkozó specifikus elemzéseket és stratégiákat;

6. üdvözli az önvezető gépjárművekkel foglalkozó tanácsi magas szintű találkozókon 
végzett munkát, és szorgalmazza a munka kiterjesztését a közúti közlekedésen kívüli 
más közlekedési módokra is;

7. hangsúlyozza, hogy a járművek és az infrastruktúra (pl. forgalmi jelzések és 
jelzőrendszerek) műszaki szabványait nemzetközi, uniós és nemzeti szinten kell 
kidolgozni és összehangolni, a nyílt és technológiasemleges megközelítés elvei alapján, 
biztosítva a határokon átnyúló zökkenőmentes interoperabilitást;

8. megállapítja, hogy a jármű- és útvonaladatok az önvezető gépjárművek elérésének 
alapvető építőelemei; sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa az ilyen adatok 
felhasználását gátló akadályok felszámolását és egy ezzel kapcsolatos szilárd 
szabályozási rendszer kellő időben történő létrehozását;

9. hangsúlyozza az önvezető járművek által előállított és az ilyen járművektől 
összegyűjtött és továbbított adatok bárható jelentős növekedését, és hangsúlyozza, hogy 

                                               
1 HL L 207., 2010.8.6., 1. o.
2 COM(2018)0274.
3 COM(2018)0286.
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az önvezető járművek alkalmazása érdekében nem személyes, anonimizált adatokat kell 
felhasználni;

10. hangsúlyozza, hogy a teljes mértékben önvezető járművek 2030-ra kereskedelmi 
forgalomban kerülnek majd, és hogy a megfelelő szabályozási kereteket a lehető 
leghamarabb be kell vezetni az ebből eredő változások kezelése érdekében;

Közúti közlekedés

11. emlékeztet a GEAR 2030 végleges jelentésében javasolt, az ember–gép interfészre 
vonatkozó irányadó elvekben foglalt új biztonsági szabályokra;

12. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jussanak közös álláspontra és működjenek 
együtt annak érdekében, hogy az EU vezető szerepet vállaljon az önvezető járművek 
nemzetközi műszaki harmonizációjában az ENSZ EGB és a bécsi egyezmény 
keretében, különös tekintettel az ENSZ EGB járműelőírások harmonizálásával 
foglalkozó világfórumán (29. munkacsoport), valamint az automatizált/önvezető és 
összekapcsolt járművekkel foglalkozó munkacsoportban (GRVA) folyó 
megbeszélésekre;

13. hangsúlyozza, hogy egyértelmű szabályozásra van szükség, amely kötelezően előírja az 
eseményadatrögzítők üzembehelyezését az e-segélyhívási rendelettel1 összhangban 
annak érdekében, hogy pontosítani lehessen és mihamarabb lehetővé lehessen tenni a 
felelősséggel kapcsolatos kérdések rendezését;

14. hangsúlyozza, hogy aggályok merülnek fel azzal kapcsolatosan, hogy a felhasználók 
túlzottan a technológiára hagyatkozhatnak olyan járművek használatakor is, amelyek 
bizonyos fokú emberi beavatkozást is igényelnek; további vizsgálatokat szorgalmaz a 3. 
szintű automatizált járművek megvalósíthatóságát és biztonságát illetően, különös 
tekintettel arra, hogy jelezni kell a vezető számára, ha be kell avatkoznia, illetve fel kell 
hívni a figyelmét a késedelmes beavatkozással járó esetleges veszélyekre;

15. felkéri a Bizottságot, hogy az érdekelt felekkel együtt dolgozzon ki etikai 
iránymutatásokat a mesterséges intelligenciával és a védelmi rendszerekkel 
kapcsolatban annak érdekében, hogy koherens megközelítést biztosítson az automatizált 
járművek tekintetében releváns önvezető rendszerek etikai kérdéseivel kapcsolatban;

16. kiemeli a városi mobilitás várható torlódási kihívásait, amelyek az önvezető járművek 
széles körű elterjedéséből erednek majd, és hangsúlyozza, hogy új megoldásokra van 
szükség, amelyek kiterjednek a gépkocsimegosztásra, a fuvarközvetítésre és más 
modellekre is;

Légi közlekedés

17. hangsúlyozza az aktualizált repülésbiztonsági szabályokról szóló, a közelmúltban 
elfogadott EASA-rendeletet, amely többek között olyan rendelkezéseket tartalmaz, 
amelyek szilárd jogalapot biztosítanak a polgári célú drónok valamennyi típusára 
vonatkozó első átfogó uniós szabályok számára; emlékeztet, hogy ehhez 

                                               
1 HL L 123., 2015.5.19., 77. o.



PE623.787v01-00 6/10 PR\1156484HU.docx

HU

nélkülözhetetlen volt az EASA-rendelet elfogadása, mivel az új technológiák – például 
a pilóta nélküli légi járművek (UAV) – szintén megjelennek az európai légtérben, és 
hogy ez a jelenlegi uniós szabályozási keret és az egymástól eltérő nemzeti szabályok 
kiigazítását tette szükségessé;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy késedelem nélkül terjesszen elő az automatizált légi 
járművekre vonatkozó részletes szabályokat, amelyek egyedi és testre szabott 
előírásokat tartalmaznak, mivel a pilóta nélküli légi járművekkel és az operatív 
kérdésekkel kapcsolatos uniformizált megközelítéssel nem lehet biztosítani a pilóta 
nélküli légi járműveknek a hagyományos légi járművekkel megosztott légtérbe való 
biztonságos integrálását; emlékeztet arra, hogy a pilóta nélküli légi járműveknek 
biztonságos és tanúsított hírszerzési rendszerekre, valamint speciális légtérre és vezetési 
környezetre van szükségük;

19. emlékeztet a drónokról szóló 2016. évi varsói nyilatkozatra, amely új munkahelyekkel 
és üzleti lehetőségekkel kecsegtet; ismételten hangsúlyozza az EU 
drónökoszisztémájának kifejlesztése érdekében tervezett intézkedések fontosságát, 
amelyek várhatóan 2019-re lesznek érvényben, továbbá kielemi, hogy a rigai 
nyilatkozat vezérelveire kell építeni;

Vízi közlekedés

20. hangsúlyozza az önvezető hajókban rejlő potenciált és hozzáadott értéket, különösen a 
belvízi utakon és a rövid távú tengeri hajózásban, ami a jórészt emberi hibából eredő 
tengeri balesetek számának csökkenéséhez vezethet;

21. felkéri a Bizottságot, hogy a belvízi és a tengeri hajózásra vonatkozóan vázolja és 
határozza meg az automatizálási szinteket, továbbá rögzítsen közös szabványokat az 
önvezető hajók elterjedésének harmonizálása és ösztönzése érdekében;

22. több olyan projektet szorgalmaz, mint amilyen például hálózati intelligencia révén 
megvalósuló tengeri önvezető navigáció (MUNIN), amelyet az EU társfinanszíroz a 
hetedik keretprogram keretében az önvezető hajózási technológia uniós 
továbbfejlesztése céljából;

Vasúti közlekedés

23. felkéri a Bizottságot, hogy az iparral együtt hozzon létre közös protokollokat és 
szabványokat, amelyek lehetővé teszik az önvezető vasúti és könnyű vasúti 
rendszereket;

24. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás egyre több torlódással kapcsolatos kihívással 
szembesül, továbbá kiemeli az automatizált tömegközlekedési rendszerek által e 
kihívások kezeléséhez kínált lehetőségeket; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy mozdítsák elő és támogassák azokat a projekteket, amelyek automatizált 
tömegközlekedési innovációkkal oldják meg ezeket a problémákat;

Fogyasztói jogok

25. felkéri a Bizottságot, hogy minden közlekedési mód esetében dolgozzon ki átfogó 
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szabályokat a járművezetők vagy a kezelők felelőssége tekintetében az automatizálás 
minden szintjén; hangsúlyozza, hogy ezeket a felelősségeket a kereskedelmi címkézés 
vagy más kommunikációs formák révén egyértelműen közölni kell;

Kutatási és oktatási igények

26. hangsúlyozza, hogy az EU-ban a piaci versenyben való helytállás és a 
munkahelyteremtés érdekében fejleszteni kell a kulcsfontosságú önvezető 
technológiákat (pl. az emberi agy és a vezetés közbeni kognitív folyamatok 
formalizálását és szimulációját, a környezetérzékelési rendszereket és a mesterséges 
intelligenciát);

27. kezdeményezéseket szorgalmaz a foglalkoztatási igények változásaihoz kapcsolódó 
problémák feltérképezése és kezelése érdekében, tekintettel arra, hogy új készségekre 
van szükség mind a járműgyártás, mind a szakmai felhasználás terén, átképzések révén;

28. sürgeti a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt tegyen javaslatot a készségek és az 
oktatás előmozdítására irányuló olyan kezdeményezésekre, amelyek révén az EU az 
önvezető járműágazat élvonalában maradhat;

29. emlékeztet a „Horizont 2020” keretprogram keretében 2014 és 2020 között az 
automatizált járművekkel kapcsolatos kutatási és innovációs programokra elkülönített 
300 000 000 EUR-ra, és azt javasolja, hogy ezeket a programokat a 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi („Horizont Európa”) időszakban is 
folytassák és terjesszék ki;

30. hangsúlyozza, hogy EU-szerte valós körülmények között kijelölt tesztelési területekre 
van szükség annak érdekében, hogy alaposan lehessen tesztelni és fejleszteni lehessen 
az új technológiákat; sürgeti a tagállamokat, hogy 2020-ig jelöljék ki azokat a városi és 
városon kívüli területeket, ahol a kutatási célú önvezető járművek valós forgalmi 
körülmények között tesztelhetők, egyszersmind biztosítva a közúti közlekedés 
biztonságát ezeken a területeken;

31. az önvezető közlekedés hosszú távú hatásaira vonatkozó széles körű kutatást 
szorgalmaz az olyan kérdések tekintetében, mint a fogyasztói alkalmazkodás, a 
társadalmi elfogadottság, a fiziológiai reakciók, a fizikai válaszok és az önvezető 
közlekedésből származó társadalmi mobilitás;

°

° °

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Háttér

Mobilitási rendszerünk mélyreható változásokon megy keresztül, hogy digitálisabb, 
biztonságosabb és tisztább legyen. A járművek további automatizálása valamennyi 
közlekedési mód esetében, nevezetesen az összekapcsolt és az automatizált közúti járművek 
tekintetében, az információs és kommunikációs technológiák fejlődésével együtt gazdag 
lehetőségeket biztosít a forgalom javítására, valamennyi felhasználó biztonságának növelésére 
és a közlekedés környezeti hatásainak csökkentésére. Ugyanakkor jelentős potenciállal 
rendelkeznek az európai ipar és vállalkozások versenyképességének erősítésére a közlekedési 
ágazatban és azon túl. Az automatizált mobilitás, amikor széles körben és mindennapos 
jelleggel rendelkezésre fog állni, várhatóan jelentős előnyökkel jár majd társadalmunk 
számára a városokban és a vidéki térségekben nyújtott innovatív mobilitási szolgáltatások, a 
rugalmasabb tömegközlekedés és az összes polgár igényeihez igazított választék tekintetében.

Bár a technológiai fejlődés gyors és erőteljes ütemben halad nemzetközi szinten, továbbra is 
jelentős kérdések merülnek fel az automatizált járművek fejlesztésével és integrációjával, 
valamint a járművek és az infrastruktúra műszaki előírásaival kapcsolatos mobilitási 
szolgáltatásokkal, az adatok felhasználásával, biztonságával és védelmével, a járművek 
üzemeltetéséhez kapcsolódó kötelezettségekkel és felelősséggel, az etikával, a társadalmi 
elfogadottsággal, illetve az emberi ellenőrzésű és az automatizált járművek párhuzamos 
létezésével összefüggésben.

Az összekapcsolt és automatizált közúti közlekedés tekintetében a tagállamok, az ipar és a 
Bizottság kezdeményezései már foglalkoznak egy integrált szakpolitika fontos elemeivel, 
beleértve a járművekkel kapcsolatos szempontokat (nevezetesen a GEAR 2030 jelentést), 
valamint a közlekedési és kommunikációs infrastruktúrát (nevezetesen a kooperatív 
intelligens közlekedési rendszerekkel kapcsolatos európai stratégiát). Az összekapcsolt és 
automatizált vezetés területén folytatott együttműködésről szóló 2016. évi amszterdami 
nyilatkozat nyomán tovább folyik a munka az önvezető gépjárművekkel foglalkozó tanácsi 
magas szintű találkozókon. Az Európai Parlament a kooperatív intelligens közlekedési 
rendszerekkel kapcsolatos európai stratégiáról szóló 2018. márciusi állásfoglalásában  
javasolta többek között az uniós jogi keret megerősítését az összekapcsolt közlekedés 
határokon átnyúló interoperabilitási és felelősségi szabályainak biztosítása érdekében, hogy 
szabályokat lehessen megállapítani a járművek fedélzeti adataihoz való hozzáférésre 
vonatkozóan.

A jövőre vonatkozó európai uniós mobilitási stratégiáról szóló közleményével, amelyre ez a 
jelentés vonatkozik, a Bizottság európai menetrendet határoz meg, amely magában foglalja a 
közös jövőképet, valamint az önvezető járművek közúton való megjelenéséhez szükséges fő 
technológiák, szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztéséhez és bevezetéséhez kapcsolódó 
támogatási tevékenységeket. A tervezett rövidebb távú kezdeményezések közé tartozik az 
automatizált mobilitás hozzájárulása a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentésére 
irányuló, 2050-ig tartó „zéró-elképzelés” projekthez, az infrastruktúra kiépítésének 
támogatása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül, az 5G tesztelés illetve az 
automatizált mobilitás biztonságos végrehajtását célzó jogalkotási javaslatok. A közúti 
infrastruktúra biztonságáról szóló irányelv és a gépjárművek általános biztonságáról szóló 
rendelet javasolt felülvizsgálatának az a célja, hogy az uniós jogszabályokba integrálja az 
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automatizált vezetéshez kapcsolódó konkrét biztonsági megfontolásokat.

Az előadó álláspontja

Jelenleg az összekapcsolt és automatizált autó jelenti az automatizált mobilitás legfejlettebb 
elemét. A jelenlegi 3. szintet meghaladó automatikus vezetési funkcióval rendelkező 
személygépkocsik igen rövid idő múlva, 2020-től kezdődően lépnek majd be az európai 
közúti közlekedésbe, a technológiák pedig további előrelépést fognak tenni, kiterjedve a 
közúti közlekedés valamennyi típusára, ideértve a haszongépjárműveket és a 
tehergépjárműveket is. Ezért elengedhetetlen, hogy minden szinten folytassuk és fokozzuk a 
kapcsolódó erőfeszítéseket: a szabályozási keret, a kutatás és az innováció, valamint a 
járművek és a közúti és kommunikációs infrastruktúra valós körülmények közötti tesztelése 
és telepítése terén is. Európa számára kulcsfontosságú, hogy e terület élvonalában maradjon, 
az automatizált közúti közlekedés előnyeinek kiaknázása és az Egyesült Államokban, 
Kínában vagy Japánban kifejtett hatalmas erőfeszítésekkel szembeni versenyben való sikeres 
helytállás érdekében. Az előadó különösen azt javasolja, hogy sürgősen foglalkozzanak az 
adatvédelemmel, a jármű- és az útvonaladatok használatával, valamint a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos rendezetlen kérdésekkel. Ezen túlmenően a nemzetközi szintű szabványosítási 
erőfeszítéseket – nevezetesen az ENSZ EGB és a bécsi egyezmény keretében – tovább kell 
koordinálni, és elő kell segíteni a járművek határokon átnyúló zökkenőmentes 
interoperabilitását. A 3. szintű automatizált gépkocsikkal kapcsolatos növekvő tapasztalatokra 
építve a kutatási erőfeszítéseknek foglalkozniuk kell olyan új jelenségekkel, mint a 
technológiába vetett túlzott bizalom. Az egyre növekvő szerepet játszó mesterséges 
intelligenciarendszerek miatt egyre sürgetőbbé válik az önvezető autók ilyen rendszereinek 
etikai vonatkozásaival kapcsolatos iránymutatások kidolgozása.

A közúti közlekedés mellett az automatizált járművek potenciálja egyre nyilvánvalóbbá válik 
a logisztikai ágazatban, a tömegközlekedési ágazatban és más közlekedési módok terén is, 
azaz a belvízi szállításban és a rövid távú tengeri hajózásban használt önvezető hajók, az 
áruszállító drónok (sőt akár a légi taxik) , valamint az automatizált könnyű vasúti rendszerek, 
például a városi tömegközlekedés területén. Ezekkel a kérdésekkel sajnos nem foglalkozott a 
Bizottság közleménye.

A légi közlekedés tekintetében az előadó úgy véli, hogy az automatizált légi járművekre és a 
légterekbe való biztonságos integrálásukra vonatkozó részletes szabályokat késedelem nélkül 
be kell mutatni, építve például a 2017. júniusi U-Space tervezetre és az új EASA-rendeletre.

A vízi közlekedés tekintetében, ahol az önvezető hajók csökkenthetik az emberi hibából eredő 
baleseteket, a Bizottságnak proaktívan kell ösztönöznie az önvezető hajók elfogadását, és 
közös megközelítést kell kidolgoznia a belvízi hajózás automatizálása tekintetében, a 
vonatkozó műszaki szabványokkal együtt.

A vasúti közlekedés tekintetében az előadó kiemeli az innovatív automatizált 
tömegközlekedési rendszerekben rejlő potenciált a városi mobilitással és a torlódásokkal 
kapcsolatos kihívások kezelése tekintetében, és intézkedéseket sürget az e kérdésekkel 
foglalkozó projektek előmozdítása és támogatása érdekében.

Minthogy a jövő mobilitása az automatizálás felé mozdul, alapvető a kulcsfontosságú 
önvezető technológiák és a tudomány fejlesztése a kutatás, az oktatás és a képzés területén 
megvalósuló olyan kezdeményezések révén, amelyeket például a „Horizont Európa” program 
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keretében kellene támogatni. Az előadó úgy véli továbbá, hogy az önvezető/vezető nélküli 
közlekedés lehetséges hosszú távú hatásainak társadalmi vonatkozásai további kutatási 
erőfeszítéseket tesznek indokolttá.

Az előadó arról is meg van győződve, hogy az autonóm mobilitással kapcsolatos uniós 
szakpolitikai megközelítésének olyan kezdeményezéseket kell tartalmaznia, amelyek kezelik 
a járműgyártás és -felhasználás terén a foglalkoztatási minták és az új készségek iránti 
kereslet várható változásait.
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