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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at den hastige teknologiske udvikling, både inden for transportsektoren 
og inden for robotteknologi og kunstig intelligens, har en betydelig indvirkning på 
økonomien og samfundet; der henviser til, at førerløse køretøjer i væsentlig grad vil 
ændre vores dagligdag, bestemme fremtiden for den globale vejtransport, reducere 
transportomkostningerne, forbedre vejsikkerheden, øge mobiliteten og reducere 
miljøbelastningen; der henviser til, at vejtransportsektoren kan bane vejen for nye 
tjenester og nye transportformer og dermed tilfredsstille efterspørgslen efter mobilitet 
for personer og varer og endda bidrage til at revolutionere byplanlægningen;

B. der henviser til, at indførelsen af autonome køretøjer, som allerede forventes at finde 
sted i 2020, vil medføre betydelige fordele, men også indebærer en række nye risici, 
nemlig vedrørende færdselssikkerhed, civilretligt ansvar og forsikring, cybersikkerhed, 
forsikring, intellektuelle ejendomsrettigheder, databeskyttelse og spørgsmål vedrørende 
dataadgang, teknisk infrastruktur, standardisering og beskæftigelse; der henviser til, at 
det er umuligt at forudsige det fulde omfang af de langsigtede virkninger af autonom 
mobilitet på arbejdspladser og på miljøet, der henviser til, at det er af afgørende 
betydning at sikre, at EU's retlige rammer er velegnede til på passende vis at imødegå 
disse udfordringer og til at øge offentlighedens bevidsthed og accept af selvkørende 
køretøjer;

1. bemærker, at de eksisterende regler om erstatningsansvar, f.eks. Rådets direktiv 
85/374/EØF af 25. juli 1985 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om produktansvar (direktivet om produktansvar) og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om 
ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse 
(direktivet om motorkøretøjsforsikring) ikke er udviklet til at håndtere de udfordringer, 
som brugen af selvkørende køretøjer udgør, og understreger, at der er stadig mere, som 
tyder på, at de nuværende lovgivningsmæssige rammer, navnlig hvad angår ansvar, 
forsikring, registrering og beskyttelse af personoplysninger, ikke længere vil være 
tilstrækkelige eller passende, når de står over for nye risici som følge af øget 
automatisering af køretøjer, konnektivitet og kompleksitet;

2. mener, at der i lyset af de dynamiske teknologiske forandringer i sektoren er behov for 
at præcisere, hvem der bør være ansvarlig for skaden i tilfælde af ulykker, som er 
forårsaget af fuldt autonome køretøjer, og at det, når graden af autonomi indebærer, at 
bilen enten kan køre fuldt autonomt eller køres af en fører, er nødvendigt klart at 
identificere, hvem der er ansvarlig i hvert enkelt konkrete tilfælde; understreger, at det 
navnlig skal undersøges, om det synspunkt, at en meget lille andel af alle ulykker indtil 
videre kan tilskrives tekniske faktorer, ville berettige til et ansvarsskift til producenten, 
der som en risikofaktor, der er uafhængig af forsømmelse, kan knyttes til den risiko, der 
er ved at bringe et selvkørende køretøj på markedet; understreger også, at det endvidere 
er nødvendigt at undersøge, om de nøjagtige trafiksikkerhedsmæssige forpligtelser for 
køretøjets ejer og de instruktionsforpligtelser, der gælder for føreren, i tilstrækkelig grad 
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kan kompensere for denne ansvarsovergang; opfordrer derfor Kommissionen til at 
udarbejde en tilbundsgående undersøgelse, tilpasse EU's nuværende retlige ramme og 
om nødvendigt indføre nye regler, på grundlag af hvilke ansvaret fordeles; opfordrer 
desuden Kommissionen til at vurdere og undersøge muligheden for at indføre yderligere 
EU-instrumenter for at holde trit med udviklingen i kunstig intelligens;

3. understreger de risici, der er forbundet med en voksende tendens til blandet trafik 
mellem traditionelle og selvkørende køretøjer, og opfordrer derfor til, at der
gennemføres flere undersøgelser på stedet for at støtte fremtidssikret forskning og 
udvikling forestået af offentlige og private virksomheder og organer, men også til at 
tilvejebringe konkrete data, der kan bidrage til en korrekt tilpasning af reglerne om
civilretligt ansvar;

4. understreger, at en mulig løsning for at afhjælpe de eksisterende mangler og svagheder 
kan være, at der etableres en ramme for ikke-skyld for skader, som skyldes selvstændige 
køretøjer;

5. understreger, at der, som det blev påpeget i Europa-Parlamentets beslutning af 16. 
februar 2017 om civilretlige bestemmelser om robotteknologi1, ikke bør være nogen 
erstatningsgrænser for arten og omfanget af den skade, der skal erstattes, med henblik 
på at sikre en passende beskyttelse af ofrene;

6. mener, at en fremgangsmåde på EU-plan vil tilskynde til grænseoverskridende 
udvikling af autonome transportsystemer, fremme den europæiske automobilindustris 
konkurrenceevne, sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og undgå opsplitning af det 
indre marked;

7. understreger behovet for at sikre fair markedsadgang for uafhængige leverandører af 
automobiltjenester i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af selvkørende 
køretøjer; minder om, at sådanne enheder, navnlig producenter af komponenter og små 
reparatører og servicestationer, udgør et vigtigt konkurrenceelement på bilmarkedet og 
har en positiv indvirkning på tilgængeligheden af og prisen på sådanne tjenester;

8. understreger behovet for at overveje ændringer af internationale aftaler såsom 
Wienerkonventionen om vejtrafik og Wienerkonventionen om færdselstavler og -
signaler, der har til formål at lette indsættelsen af fuldt autonome køretøjer;

9. glæder sig over Kommissionens forslag om at regulere beskyttelsen af køretøjer mod 
cyberangreb og udstyre selvstændige køretøjer med dataoptagere som led i revisionen af 
forordningen om generel sikkerhed for motorkøretøjer med henblik på at bidrage til at 
fastslå årsagen til ulykker og præcisere, hvem der anses for ansvarlig i tilfælde af en 
ulykke; understreger, at autonom mobilitet udgør store udfordringer i forbindelse med 
beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, navnlig som følge af behovet for 
geolokalisering og overvågning af disse køretøjers bevægelser, og opfordrer 
Kommissionen til yderligere at præcisere reglerne om beskyttelse og udveksling af de 
data, der indsamles i disse køretøjer, herunder data, der indirekte identificerer personer, 
og adgang til sådanne data under fuld overholdelse af kravene i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/679; bemærker, at der er behov for at undersøge, om og 

                                               
1 EUT C 252, 18.7.2018, s. 239.
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hvordan det kan garanteres, at brugerne kan overvåge og kontrollere adgangen til deres 
data i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse, men også 
med henblik på deres ret til at forsvare sig, når der er tvivl om deres ansvar, og overveje 
at indføre blockchainteknologi til dette formål; opfordrer ligeledes Kommissionen til at 
muliggøre interoperabiliteten mellem systemer og dataportabilitet for at forhindre, at der 
opstår "fastlåsning", og for at fremme loyal konkurrence og innovation, således at 
forbrugerne også kan vælge mellem forskellige tjenesteudbydere, og at mindre 
udbydere af køretøjstjenester ikke mister deres levebrød;

10. bemærker, at der vil opstå lignende spørgsmål i forbindelse med intellektuelle 
ejendomsrettigheder og tilsvarende brugerrettigheder for kunstig intelligens med 
henblik på autonom mobilitet på andre områder, såsom ejendoms- eller 
brugerrettigheder til kode, data og opfindelser, der er skabt af den kunstige intelligens 
på egen hånd; mener dog, at der bør findes løsninger på disse spørgsmål, der er så 
generelle som muligt;

11. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt i forbindelse med udviklingen af 
den nye lovgivningsmæssige ramme, der regulerer autonom mobilitet, at sikre, at alle 
hindringer for udviklingen af teknologiske fremskridt, forskning og innovation, kan 
fjernes;
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