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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o avtonomni vožnji v evropskem prometu
(2018/2089(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. maja 2018 z naslovom Na poti do 
avtomatizirane mobilnosti: strategija EU za mobilnost prihodnosti (COM(2018)0283),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. novembra 2016 o evropski strategiji za 
kooperativne inteligentne prometne sisteme – mejnik na poti h kooperativni, povezani 
in avtomatizirani mobilnosti (COM(2016)0766),

– ob upoštevanju Resolucije Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2018 o evropski 
strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme1,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov in Odbora za pravne zadeve (A8-0000/2018),

A. ker je strategija EU o povezani in avtomatizirani mobilnosti tesno povezana s 
političnimi prednostnimi nalogami Komisije, zlasti z njeno agendo za delovna mesta, 
rast in naložbe, za raziskave in inovacije, za mobilnost in promet ter za enotni digitalni 
trg;

B. ker je velika večina prometnih nesreč posledica človeške napake, zato je nujno treba 
zmanjšati možnosti za take napake, ne da bi s tem zmanjšali osebno mobilnost;

C. ker bi morala EU spodbujati in še naprej razvijati digitalne tehnologije za 
avtomatizirano mobilnost, da bi se zmanjšalo število človeških napak, prometnih nesreč 
in smrtnih žrtev v cestnem prometu;

D. ker številne države po svetu (npr. ZDA, Kitajska in Japonska) hitro napredujejo pri 
zagotavljanju ponudbe povezane in avtomatizirane mobilnosti na trgu; ker se mora 
Evropa na hiter razvoj tega sektorja odzvati bolj proaktivno in spodbuditi pobude na 
tem področju;

E. ker je v amsterdamski izjavi iz leta 2016 začrtano sodelovanje med državami članicami, 
Komisijo in industrijo na področju povezane in avtomatizirane vožnje;

F. ker avtonomni promet zajema vse oblike daljinsko vodenih, avtomatiziranih in 
avtonomnih oblik cestnega, železniškega, vodnega in zračnega prometa;

G. ker je sporočilo Komisije z naslovom Na poti do avtomatizirane mobilnosti: strategija 
EU za mobilnost prihodnosti pomemben mejnik v strategiji EU za povezano in 
avtomatizirano mobilnost; ker je treba dati prednost avtonomni mobilnosti, saj bodo 

                                               
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0063.
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lahko povsem avtonomna vozila delovala tudi brez funkcij povezljivosti;

Splošna načela

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Na poti do avtomatizirane mobilnosti: 
strategija EU za mobilnost prihodnosti, v katerem je začrtan pristop, kako naj EU 
postane vodilna v svetu pri uporabi varnih sistemov za avtomatizirano mobilnost, da bi 
cestni promet postal varnejši in učinkovitejši, zastoji in emisije pa bi se zmanjšali;

2. priznava prve korake Komisije in držav članic na področju avtomatizirane mobilnosti 
prihodnosti ter je seznanjen z zakonodajnimi pobudami, kot so direktiva o inteligentnih 
prometnih sistemih1 ter predlagani reviziji direktive o izboljšanju varnosti cestne 
infrastrukture2 in uredbe o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih 
vozil3;

3. se zaveda potenciala avtomatizirane mobilnosti v številnih sektorjih, vključno z novimi 
poslovnimi priložnostmi za zagonska podjetja, mala in srednja podjetja in industrijo;

4. poziva Komisijo, naj predstavi zakonodajne ukrepe, zlasti v zvezi z varstvom podatkov, 
dostopom do podatkov in kibernetsko varnostjo, kakor je zahteval že v resoluciji z dne 
13. marca 2018 o evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme;

5. opozarja, da sporočilo ne vsebuje analize in predlogov glede avtonomnih vozil v drugih 
vrstah prevoza; poziva Komisijo, naj pripravi analize in strategije za posamezne vrste 
prevoza;

6. pozdravlja delo v zvezi z avtomatizirano vožnjo, opravljeno na srečanjih Sveta na visoki 
ravni, ter želi podobna prizadevanja tudi pri drugih vrstah prevoza, ne le pri cestnem;

7. poudarja, da bi bilo treba razviti tehnične standarde za vozila in infrastrukturo (npr. 
prometne znake in sisteme signalizacije) ter jih uskladiti na mednarodni in nacionalni 
ravni ter na ravni EU, in sicer na podlagi načel odprtega in tehnološko nevtralnega 
pristopa ter ob zagotavljanju nemotene čezmejne interoperabilnosti;

8. ugotavlja, da so podatki o vozilih in poteh temeljni gradniki za vzpostavitev avtonomne 
vožnje; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ovire za uporabo teh podatkov 
odstranjene in da bo pravočasno sprejet trden regulativni sistem za to področje;

9. poudarja, da se bo količina podatkov, ki jih ustvarijo ter zberejo in posredujejo 
avtonomna vozila, po pričakovanjih močno povečala ter da je za uvedbo avtonomnih 
vozil treba uporabljati neosebne, anonimizirane podatke;

10. poudarja, da bodo do leta 2030 na trgu na voljo povsem avtonomna vozila in da je treba 
čim prej vzpostaviti ustrezne regulativne okvire za prilagoditev na spremembe, ki jih bo 
to prineslo;

Cestni promet

                                               
1 UL L 207, 6.8.2010, str. 1.
2 COM(2018)0274.
3 COM(2018)0286.
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11. opozarja na nova varnostna pravila v vodilnih načelih glede vmesnika človek-stroj, 
predlagana v končnem poročilu GEAR 2030;

12. poziva Komisijo in države članice, naj sklenejo skupno stališče ter naj sodelujejo, da bo 
EU prevzela vodilno vlogo pri mednarodnem tehničnem usklajevanju avtomatiziranih 
vozil v okviru UN/ECE in Dunajske konvencije, zlasti v vseh razpravah na ravni 
svetovnega foruma UN/ECE za harmonizacijo pravilnikov o vozilih (delovna skupina 
29) ter delovne skupine za avtomatizirana/avtonomna in povezana vozila (GRVA);

13. poudarja potrebo po jasni zakonodaji, ki bo zahtevala vgradnjo snemalnikov podatkov o 
dogodkih v skladu z uredbo o sistemu eCall1, da bo mogoče razjasniti in razrešiti 
vprašanja glede odgovornosti, kolikor hitro je mogoče;

14. poudarja, da narašča skrb zaradi brezbrižnosti uporabnikov pri vožnji z vozili, ki jih 
mora delno upravljati voznik; poziva k izvedbi dodatnih študij o uresničljivosti in 
varnosti avtomatiziranih vozil 3. stopnje, zlasti kar zadeva problematiko opozarjanja 
voznika, da mora prevzeti nadzor, ter nevarnosti, kadar voznik opozorila ne upošteva 
takoj;

15. poziva Komisijo, naj skupaj z deležniki razvije etične smernice za umetno inteligenco in 
zaščitne sisteme, da se zagotovi skladen pristop do etičnih vprašanj glede avtonomnih 
sistemov, ki se uporabljajo v avtomatiziranih vozilih;

16. poudarja, da bo povečana gostota prometa zaradi široke uporabe avtonomnih vozil 
prinesla nove izzive za mobilnost v mestih ter da je treba poiskati nove rešitve, vključno 
s souporabo avtomobila, skupnimi prevozi in drugimi modeli;

Letalski promet

17. poudarja nedavno sprejeto uredbo o agenciji EASA s posodobljenimi varnostnimi 
pravili v letalstvu, ki med drugim vključujejo trdno pravno podlago za prvi celoviti 
sklop pravil EU za vse vrste civilnih dronov; spominja, kako nujno je bilo sprejetje 
uredbe EASA, saj se nove tehnologije, kot so brezpilotni zrakoplovi, pojavljajo tudi na 
evropskem nebu, ter da je zato bilo treba prilagoditi veljavni regulativni okvir EU in 
različna nacionalna pravila;

18. poziva Komisijo, naj prav tako brez odlašanja predstavi podrobna pravila za 
avtomatizirane zrakoplove, ki zahtevajo posebne in prilagojene specifikacije, saj 
operativni pristop z osredotočanjem na posamezne brezpilotne zrakoplove ni primeren 
za zagotovitev varne vključitve avtomatiziranih zrakoplovov v zračni prostor, ki si ga 
delijo s pilotiranimi zrakoplovi; opozarja, da bodo brezpilotni zrakoplovi potrebovali 
varne in certificirane inteligentne sisteme ter posebni zračni prostor in okolje 
upravljanja;

19. spominja na varšavsko izjavo o dronih iz leta 2016 kot vzvod za ustvarjanje delovnih 
mest in novih poslovnih priložnosti; znova poudarja, kako pomembni so načrtovani 
ukrepi za razvoj ekosistema dronov v EU, ki naj bi bili sprejeti do leta 2019, ter da se je 
treba ravnati po vodilnih načelih iz izjave iz Rige;

                                               
1 UL L 123, 19.5.2015, str. 77.



PE623.787v01-00 6/9 PR\1156484SL.docx

SL

Pomorski promet in promet po plovnih poteh

20. poudarja potencial in dodano vrednost avtonomnih ladij, zlasti na celinskih vodnih 
poteh in po morju na kratkih razdaljah, saj lahko privede do zmanjšanja števila 
pomorskih nesreč, ki so večinoma posledica človeške napake;

21. poziva Komisijo, naj začrta in opredeli stopnje avtomatizacije za celinsko in morsko 
plovbo ter skupne standarde za uskladitev in spodbujanje uvajanja avtonomnih ladij;

22. poziva, naj se izvede več projektov, kot je projekt MUNIN (pomorska plovba brez 
posadke z uporabo inteligentnih omrežij), ki ga sofinancira EU v okviru sedmega 
okvirnega programa, da bi se nadaljeval razvoj tehnologije za avtonomno plovbo v EU;

Železniški promet

23. poziva Komisijo, naj skupaj z industrijo ustvari skupne protokole in standarde, ki bodo 
omogočili delovanje avtonomnih vlakov in sistemov lahke železnice;

24. opozarja na vse večje izzive za mobilnost v mestih zaradi naraščanja gostote prometa ter 
na priložnosti za spopadanje z njimi, ki jih omogočajo avtomatizirani sistemi javnega 
prevoza; poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in podpirajo projekte za 
premagovanje teh izzivov z inovacijami na področju avtomatiziranega javnega prevoza;

Pravice potrošnikov

25. poziva Komisijo, naj pripravi celovita pravila za odgovornost voznikov in upravljavcev 
na vseh ravneh avtomatizacije za vse vrste prevoza; poudarja, da je treba pravila o 
odgovornosti jasno sporočati s komercialnimi oznakami in drugimi oblikami 
sporočanja;

Potrebe po raziskavah in izobraževanju

26. poudarja, da je treba v EU razviti ključne avtonomne tehnologije (npr. formalizacija in 
simulacije človeških možganov in kognitivnih procesov pri vožnji, sistemi zaznavanja 
okolja in umetna inteligenca), da bo EU ostala v koraku s konkurenco in da bodo 
ustvarjena nova delovna mesta;

27. poziva k pobudam za opredeljevanje in reševanje vprašanj, povezanih s spremembami 
povpraševanja po zaposlitvah glede na potrebe po novih znanjih, tako v proizvodnji 
vozil kot pri poklicni uporabi, in sicer s preoblikovanjem izobraževanja;

28. poziva Komisijo, naj skupaj z državami članicami predlaga pobude za spodbujanje 
znanj in izobraževanja, ki jih potrebuje EU, da bo ostala v ospredju sektorja avtonomnih 
vozil;

29. spominja, da je bilo v okviru programa Obzorje 2020 v obdobju 2014–2020 namenjenih 
300 milijonov EUR za programe raziskav in inovacij na področju avtomatiziranih vozil, 
ter priporoča, naj se ti programi nadaljujejo in podaljšajo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 (Obzorje Evropa);

30. poudarja potrebo po vzpostavitvi terenov za preizkušanje vozil v scenarijih resničnega 
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življenja po vsej EU, da bo mogoče nove tehnologije temeljito preizkusiti in razviti; 
poziva vse države članice, naj do leta 2020 vsaka določi mestna in zunajmestna 
območja, kjer bodo lahko poskusna avtonomna vozila opravljala preizkuse v realnih 
prometnih razmerah, ne da bi se na teh območjih zmanjšala prometna varnost;

31. poziva k obširnim raziskavam o dolgoročnih učinkih avtonomnega prevoza na 
vprašanja, ki jih odpira prevoz brez voznikov, kot so prilagajanje potrošnikov, družbeno 
sprejemanje, psihološke reakcije, fizično odzivanje in socialna mobilnost;

°

° °

32. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Naš sistem mobilnosti se bo korenito spremenil in bo postal bolj digitalen, varnejše in čistejši. 
Nadaljnja avtomatizacija vozil v vseh vrstah prevoza ter zlasti povezanih in avtomatiziranih 
cestnih vozil, skupaj z napredkom v informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, ponuja 
obilo priložnosti za izboljšanje prometnih tokov, povečanje varnosti za vse uporabnike in 
zmanjšanje okoljskega vpliva prometa. Hkrati pomeni močan potencial za krepitev 
konkurenčnosti evropske industrije in podjetij v prometnem sektorju in na drugih področjih. 
Ko bo avtomatizirana mobilnost na voljo v velikem obsegu in v vsakdanjem življenju, bo po 
pričakovanjih prinesla velike koristi za našo družbo, kar zadeva inovativne storitve za 
mobilnost v mestih in na podeželju, prilagodljivejši javni prevoz ter boljšo izbiro možnosti za 
mobilnost, prilagojeno potrebam vseh državljanov;

Čeprav je tehnološki napredek v mednarodnem okolju zelo hiter in dinamičen, pa nekatera 
pomembna vprašanja pri razvoju in vključevanju avtomatiziranih vozil in z njimi povezanih 
storitev za mobilnost ostajajo odprta, na primer v zvezi s tehničnimi standardi za vozila in 
infrastrukturo, uporaba, varnost in zasebnost podatkov, odgovornost pri upravljanju vozil, 
odgovornost v primerih nezgod, etika, družbeno sprejemanje ter soobstajanje avtomatiziranih 
in običajnih vozil z voznikom.

Kar zadeva povezani in avtomatizirani cestni prevoz, se pobude držav članic, industrije in 
Komisije že lotevajo pomembnih elementov celostne politike na tem področju, vključno z 
vidiki, povezanimi z vozili (poročilo GEAR 2030) ter s prometno in komunikacijsko 
infrastrukturo (evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme – C-ITS). 
Po amsterdamski izjavi iz leta 2016 o sodelovanju na področju povezane in avtomatizirane 
vožnje se delo o avtonomni vožnji nadaljuje v okviru srečanj Sveta na visoki ravni. Evropski 
parlament je marca 2018 v resoluciji o strategiji za C-ITS med drugim priporočil okrepitev 
zakonodajnega okvira EU za zagotovitev pravil glede čezmejne interoperabilnosti v vsej EU 
in odgovornosti za povezani prevoz ter določitev pravil za dostop do podatkov v vozilih.

Komisija je v sporočilu o strategiji EU za mobilnost prihodnosti, na katero se nanaša to 
poročilo, določila evropsko agendo, vključno s skupno vizijo in opredelitvijo podpornih 
ukrepov za razvoj in uvedbo ključnih tehnologij, storitev in infrastrukture, ki so neločljivo 
povezane z avtonomno vožnjo na cestah. Predvidene kratkoročne pobude vključujejo 
prispevek avtomatizirane mobilnosti k projektu Vizija Nič, ki je namenjen zmanjšanju 
smrtnih žrtev, podpora gradnji infrastrukture prek instrumenta za povezovanje Evrope, 
preizkušanje omrežja 5G ter zakonodajni predlogi v zvezi z varnim uvajanjem avtomatizirane 
mobilnosti. Zlasti reviziji direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture in uredbe o 
zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil sta bili predlagani z namenom, 
da se v zakonodajo EU vključijo posebni varnostni razmisleki v zvezi z avtomatizirano 
vožnjo.

Stališče poročevalca

Povezani in avtomatizirani avtomobili so trenutno v središču razvoja avtomatizirane 
mobilnosti. Zelo kmalu po letu 2020 bodo v evropski cestni promet vstopila osebna vozila s 
funkcijami, ki presegajo 3. stopnjo avtomatizirane vožnje, tehnologije pa se bodo še naprej 
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razvijale in razširile na vse vrste cestnega prevoza, vključno z dostavnimi vozili in tovornjaki. 
Zato je nujno treba na vseh ravneh nadaljevati in okrepiti prizadevanja, konkretno v zvezi z 
regulativnim okvirom, raziskavami in inovacijami, preizkušanjem v realnih razmerah in 
uvajanjem vozil ter cestne in komunikacijske infrastrukture. Za Evropo je bistveno, da ostane 
v ospredju na tem področju, da bo lahko žela koristi avtomatiziranega cestnega prevoza in 
uspešno konkurirala zelo intenzivnim prizadevanjem drugod po svetu, zlasti v ZDA ter na 
Kitajskem in Japonskem. Poročevalec zlasti predlaga, naj se nemudoma rešijo odprta 
vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, rabo podatkov o vozilih in poteh ter kibernetsko 
varnostjo. Poleg tega je treba še naprej usklajevati prizadevanja za standardizacijo na 
mednarodni ravni, zlasti v okviru UN/ECE in Dunajske konvencije, ter prispevati k 
zagotavljanju nemotenega čezmejnega delovanja vozil. Raziskave bi morale izkoristiti vse 
bogatejše izkušnje z avtomatiziranimi vozili 3. stopnje ter se posvetiti novim pojavom, kot je 
brezbrižnost voznikov. Ker je vloga sistemov umetne inteligence vse pomembnejša, je vse 
nujnejše tudi oblikovanje smernic o etičnih vprašanjih takih sistemov v avtonomnih vozilih.

Potencial avtomatiziranih vozil pa je poleg cestnega prevoza vse bolj očiten v logističnem 
sektorju, v javnem prevozu in tudi v drugih vrstah prevoza, kot so avtonomna plovila za 
prevoz po celinskih plovnih poteh ter po morju na kratke razdalje, droni za prevoz blaga (in
celo zračni taksiji) ter avtomatizirani sistemi lahke železnice, na primer v mestnem javnem 
prevozu. Komisija se teh področij v svojem sporočilu na žalost ni dotaknila.

Kar zadeva zračni promet, poročevalec meni, da je treba nemudoma predstaviti podrobna 
pravila za avtomatizirane zrakoplove in njihovo varno vključitev v zračni prostor, pri tem pa 
se med drugim opreti na načrt U-Space iz junija 2017 ter novo uredbo o agenciji EASA.

Kar zadeva vodni promet, kjer lahko avtonomna ladja zmanjša število nesreč, ki so posledica 
človeške napake, bi morala Komisija proaktivno spodbujati uvajanje avtonomnih ladij ter 
razviti skupni pristop za avtomatizacijo plovbe po notranjih vodnih poteh, skupaj z ustreznimi 
tehničnimi standardi.

Kar zadeva železniški promet, poročevalec poudarja potencial inovativnih avtomatiziranih 
sistemov javnega prevoza za spopadanje z izzivi mobilnosti v mestih in gostote prometa ter 
poziva k ukrepom za spodbujanje in podporo projektom, ki se posvečajo tem vprašanjem.

Ker je prihodnost mobilnosti v avtomatizaciji, je treba razviti ključne avtonomne tehnologije 
in znanost prek pobud za spodbujanje raziskav, izobraževanja in usposabljanja na tem 
področju, ki bi jih bilo treba med drugim podpreti v okviru programa Obzorje Evropa. 
Poročevalec meni tudi, da bi bilo treba več raziskav usmeriti v potencialne dolgoročne 
družbene učinke avtonomnega prevoza oz. prevoza brez voznikov.

Prav tako je prepričan, da mora vsak politični pristop EU na področju avtonomne mobilnosti 
vsebovati pobude za soočanje s pričakovanimi spremembami vzorcev zaposlovanja in 
povpraševanjem po novih znanjih pri proizvodnji in uporabi vozil.
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