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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie van 17 mei 2018 getiteld "Op weg 
naar geautomatiseerde mobiliteit: een EU-strategie voor de mobiliteit van de toekomst" 
(COM(2018) 283); bevestigt dat de strategie potentieel heeft en van belang is voor alle 
particuliere en openbare autonome vormen van weg-, spoorweg-, water- en 
luchtvervoer, dat dit beleid tevens overloopeffecten creëert voor vele sectoren en 
nieuwe bedrijfsmodellen op basis van geautomatiseerde autonome mobiliteit, en dat dit 
voordelen zal opleveren voor bedrijven en consumenten, met als doel Europa een 
leiderspositie te laten innemen op het gebied van voertuigtechnologieën; vestigt de 
aandacht ook op de gevolgen voor gebruikers, waaronder personen met speciale 
behoeften of een handicap en slechtzienden;

2. benadrukt dat een gemeenschappelijke Europese strategie en een duidelijk, eenvoudig 
en innovatief regelgevingskader van cruciaal belang zijn om Europa een voortrekkersrol 
te laten spelen op de markt van zelfrijdende voertuigen, het concurrentievermogen in de 
particuliere sector te vrijwaren en banencreatie en innovatie te bevorderen; erkent dat de 
technologieën die vandaag beschikbaar zijn op de markt de gebruiker in een kwetsbare 
situatie plaatsen en dat dit moet worden aangepakt, en dringt er bij de automobielsector 
op aan de verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en beveiliging van 
bestuurders en passagiers;

3. wijst erop dat de invoering van verbonden en geautomatiseerde mobiliteit weliswaar de 
verkeersveiligheid ten goede kan komen, een rol kan spelen in de strijd tegen 
verkeerscongestie, er mee voor kan zorgen dat het aantal verkeersdoden in Europa tegen 
2050 tot een minimum wordt beperkt en bevorderlijk kan zijn voor sociale inclusie en 
de algemene efficiëntie en productiviteit van het vervoer, maar dat maatschappelijke 
aanvaarding alleen mogelijk zal zijn als autonome voertuigen de allerhoogste normen 
op het gebied van veiligheid en beveiliging kunnen bieden;

4. benadrukt dat de wetgever aandacht moet besteden aan de ethische aspecten van 
zelfrijdende voertuigen en deze moet oplossen voor deze voertuigen volledig kunnen 
worden aanvaard en kunnen deelnemen aan verkeerssituaties; benadrukt daarom dat 
geautomatiseerde voertuigen voorafgaand moeten worden beoordeeld in het licht van 
deze ethische aspecten;

5. verzoekt de Commissie uiterlijk eind 2018 een wetgevingsvoorstel te publiceren over de 
toegang tot gegevens en hulpmiddelen in voertuigen; onderstreept dat potentiële 
consumenten duidelijk moeten worden ingelicht over de geautomatiseerde 
eigenschappen van een voertuig voor zij overgaan tot de aankoop ervan, onder meer 
over wijzigingen van deze eigenschappen die tijdens de levensduur van dat voertuig 
kunnen plaatsvinden; onderstreept dat een gelijk speelveld voor en billijke, niet-
discriminerende, rechtstreekse, technologieneutrale en realtimetoegang tot gegevens en 
hulpmiddelen in voertuigen voor de verschillende marktdeelnemers voor het herstel en 
onderhoud van voertuigen essentiële elementen zijn om eerlijke en onvervalste 
concurrentie te waarborgen, vooral voor onafhankelijke kmo's, en dat dit tevens 
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innovatie bevordert en de consument garanties biedt over zijn rechten en de kwaliteit 
van de dienstverlening; onderstreept dat zowel consumenten als derden over passende 
rechten en verhaalmogelijkheden moeten beschikken;

6. erkent dat gegevensrecorders en toegang tot de recorder van essentieel belang zijn om 
de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen van voorvallen die tot schade of een incident 
leiden en dat autonome voertuigen technologisch complex zijn en aanzienlijk 
verschillen van de motorvoertuigen die op dit moment op de weg rijden; is ingenomen 
met het voorstel dat de Commissie heeft opgenomen in haar mededeling van 17 mei 
2018 om gegevensrecorders voor geautomatiseerde voertuigen te reguleren in het kader 
van de herziening van de verordening algemene veiligheid en de richtlijn 
motorvoertuigen, zodat verder aandacht wordt besteed aan de kwestie van de 
aansprakelijkheid voor geautomatiseerde voertuigen bij een ongeval; benadrukt dat 
omvattende en duidelijke wetgeving die een juridisch kader biedt inzake 
aansprakelijkheid en verzekering voor zelfrijdende voertuigen van cruciaal belang is om 
de consumentenrechten te vrijwaren en te voorkomen dat er situaties ontstaan waarin tot 
op heden onbekende risico's potentieel op de benadeelde partij terecht kunnen komen;

7. wijst erop hoe belangrijk het is dat gebruikers de controle hebben over en toegang 
hebben tot hun persoonlijke en aan boord gegenereerde gegevens die worden 
aangemaakt en vergaard door verbonden en geautomatiseerde voertuigen; wijst erop dat 
toekomstige boordsystemen zo moeten worden ontworpen dat consumenten de vrije 
keuze hebben en gebruikers tussen concurrerende dienstverleners diegene kunnen 
kiezen aan wie zij toegang verlenen en die de gegevens van hun voertuig mag gebruiken 
voor een bepaalde dienst, met inachtneming van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming en intellectuele eigendom; benadrukt hoe belangrijk het is dat de 
overdracht en opslag van gegevens die worden uitgewisseld tussen voertuigen, alsook 
tussen voertuigen en verbonden infrastructuur worden beschermd door een minimum 
aan beveiligingsmaatregelen, waaronder versleuteling, software-updates en sterke 
authenticatieregelingen, met inachtneming van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming en intellectuele eigendom en het beginsel van privacy, waarbij 
wordt gezorgd voor de allerhoogste niveaus van beveiliging door ontwerp en als 
standaardinstelling; beklemtoont dat consumenten maximaal beschermd moeten worden 
tegen hacking en cyberaanvallen;

8. bevestigt dat technische normen die door verschillende merken worden aangepast in 
overeenstemming moeten zijn met wereldwijde richtsnoeren, ontworpen moeten worden 
aan de hand van een technologieneutrale benadering en interoperabiliteit moeten 
waarborgen; benadrukt dat de ophanden zijnde VN-ECE-regels inzake cyberveiligheid 
en draadloze software-updates een maatstaf voor de toekomstige Europese wetgeving 
moeten worden en dat de Europese Unie het voortouw moet nemen bij de ontwikkeling 
van internationale normen om te zorgen voor bepalingen inzake gegevensbeveiliging, 
privacy en aansprakelijkheid, voordat autonome voertuigen wereldwijd in gebruik 
worden genomen;

9. dringt er bij alle betrokken belanghebbende partijen, met inbegrip van 
voertuigfabrikanten, onderdelenleveranciers en software- en ontwerpdiensten, alsook de 
lidstaten en autoriteiten op aan samen te werken om innovatie te stimuleren, te 
investeren in aangepaste infrastructuur voor geautomatiseerde mobiliteit, zowel op 
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snelwegen als op stadswegen, en grensoverschrijdende tests mogelijk te maken; wijst 
erop dat er meer moet worden geïnvesteerd in de aanpassing van de huidige 
infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur en een betere verbondenheid van de 
Europese wegen; wijst erop dat de Europese burgers wantrouwig blijken te staan 
tegenover geautomatiseerde voertuigen en dat er bewustmakingscampagnes moeten 
komen om het vertrouwen van de burgers te vergroten; dringt aan op investeringen in 
uitgebreid onderzoek op het vlak van artificiële intelligentie en de ethische aspecten van 
autonoom en verbonden vervoer. 
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