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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että teknologisen kehityksen nopeudella sekä liikenteen alalla että 
robotiikan ja tekoälyn alalla on merkittävä vaikutus talouteen ja yhteiskuntaan; ottaa 
huomioon, että itseohjautuvat ajoneuvot muuttavat merkittävästi arkeamme, 
määrittelevät maailmanlaajuisen tieliikenteen tulevaisuuden, vähentävät liikenteen 
kustannuksia, parantavat liikenneturvallisuutta, lisäävät liikkuvuutta ja vähentävät 
ympäristövaikutuksia; katsoo, että tieliikenteen alalla voi aueta mahdollisuus uusille
palveluille ja uusille liikennemuodoille, joilla vastattaisiin henkilöiden ja tavaroiden 
liikkuvuuden kasvun tarpeeseen, mikä voi johtaa jopa kaupunkisuunnittelun 
mullistukseen;

B. katsoo, että autonomisten ajoneuvojen odotetaan tulevan laajasti käyttöön jo vuonna 
2020 ja se tuo paitsi merkittäviä etuja niin myös erilaisia uusia riskejä, jotka liittyvät 
erityisesti tieliikenneturvallisuuteen, korvausvastuuseen, vakuutuksiin, 
kyberturvallisuuteen, teollis- ja tekijänoikeuksiin, tietosuojaan ja datan 
käyttöoikeuksiin, tekniseen infrastruktuuriin, standardointitoimiin sekä työllisyyteen; 
katsoo, että autonomisen liikkuvuuden pitkän aikavälin vaikutusta työpaikkoihin ja 
ympäristöön ei ole vielä ennakoitu täysin; pitää ratkaisevan tärkeänä varmistaa, että 
unionin oikeuskehys pystyy vastaamaan noihin haasteisiin asianmukaisesti ja lisäämään 
yleistä tietoisuutta autonomisista ajoneuvoista ja niiden julkista hyväksyntää;

1. toteaa, että nykyisiä vahingonkorvaussääntöjä, joita ovat muun muassa 
25. heinäkuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/374/ETY tuotevastuuta koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
(tuotevastuudirektiivi) ja 16. syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2009/103/EY moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun 
varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 
(liikennevakuutusdirektiivi), ei ole kehitetty vastaamaan autonomisten ajoneuvojen 
aiheuttamiin haasteisiin, ja korostaa, että on yhä enemmän todisteita siitä, että nykyinen 
sääntelykehys ei enää ole riittävä tai soveltuva varsinkaan vastuun, vakuutusten sekä 
henkilötietojen rekisteröinnin ja suojelun osalta, kun eteen tulee ajoneuvojen 
lisääntyvästä automatisoinnista, verkottumisesta ja monimutkaisuudesta aiheutuvia 
riskejä;

2. katsoo, että alan dynaamisten teknologisten muutosten valossa on täsmennettävä, kuka 
on vastuussa vahingoista täysin autonomisten ajoneuvojen aiheuttamien 
onnettomuuksien tapauksessa, ja jos automaatiotaso mahdollistaa ajoneuvon käytön 
joko täysin automaattisesti tai kuljettajan ajamana, on määritettävä täysin selvästi, kuka 
on vastuullinen osapuoli kussakin yksittäisessä tilanteessa; korostaa, että on erityisesti 
tarpeen tutkia, onko sen vuoksi, että tähän asti ainoastaan erittäin pieni osuus 
vahingoista on aiheutunut teknisistä syistä, perusteltua siirtää vastuu osaksi valmistajan 
tuotevastuuta siten, että syyllisyyskysymyksestä riippumatta vaaran aiheuttajana 
pidettäisiin autonomisen ajoneuvon saattamista markkinoille; korostaa myös, että on 
tutkittava, olisiko tätä vastuun siirtymistä mahdollista kompensoida määräämällä 
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täsmällisiä liikennevakuutusvelvollisuuksia ajoneuvon haltijalle sekä ajoneuvon 
kuljettajan opastamista koskevia velvollisuuksia; kehottaa siksi komissiota toteuttamaan 
perusteellisen arvioinnin, mukauttamaan unionin nykyistä oikeuskehystä ja esittämään 
tarvittaessa uusia sääntöjä, joiden perusteella vastuu ja korvausvelvollisuus 
kohdennetaan; kehottaa komissiota arvioimaan ja valvomaan mahdollisuutta laatia EU:n 
lisävälineitä tekoälyn kehittymisen mukaisesti;

3. korostaa, että perinteisten ja autonomisten ajoneuvojen sekaliikenteen kasvuun liittyy 
riskejä, ja kehottaa siksi toteuttamaan lisää paikan päällä tehtäviä testejä, jotta voidaan 
tukea tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa 
julkisten ja yksityisten yritysten ja elinten kannalta mutta myös saada konkreettista 
dataa, joka auttaa mukauttamaan korvausvastuuta koskevia sääntöjä asianmukaisesti;

4. korostaa, että nykyisten aukkojen ja puutteiden ratkaisemiseksi yhtenä vaihtoehtona 
voisi olla, että luodaan ankaran vastuun vakuutuskehys autonomisista ajoneuvoista 
aiheutuvia vahinkoja varten;

5. korostaa, kuten robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä 16. helmikuuta 
2017 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa1 todetaan, että korvattavan 
vahingon tyyppiä ja laajuutta ei saisi rajoittaa, jotta voidaan turvata uhrien 
asianmukainen suojeleminen;

6. katsoo, että unionin tason lähestymistapa toimii autonomisten liikennejärjestelmien 
rajatylittävän kehityksen kannustimena, lisää Euroopan unionin automatisointialan 
kilpailukykyä, varmistaa korkeatasoisen kuluttajansuojan ja välttää sisämarkkinoiden 
pirstoutumisen;

7. korostaa tarvetta taata riippumattomien autoteollisuuden palveluntarjoajien 
oikeudenmukainen pääsy autonomisten ajoneuvojen huoltojen ja korjausten 
markkinoille; muistuttaa, että tällaiset toimijat, erityisesti osien valmistajat sekä pienet 
korjaamot ja huoltamot, muodostavat kilpailullisesti tärkeän osan autoteollisuuden 
markkinoita ja vaikuttavat positiivisesti tällaisten palvelujen saatavuuteen ja hintoihin;

8. korostaa, että kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Wienin tieliikennesopimukseen ja 
Wienin liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen saatetaan tarvita 
muutoksia, joilla pyritään helpottamaan täysin autonomisten ajoneuvojen kehittämistä;

9. pitää myönteisenä komission ehdotusta säännellä ajoneuvojen suojaamista 
kyberhyökkäyksiltä ja autonomisten autojen varustamista tapahtumatallentimilla osana 
moottoriajoneuvojen yleistä turvallisuutta koskevan asetuksen tarkistusta, jotta autetaan 
selvittämään onnettomuuksien syy ja henkilö, jota pidetään vastuullisena 
onnettomuushetkellä; korostaa, että autonomiseen liikkuvuuteen liittyy merkittäviä 
henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyviä haasteita, erityisesti siksi, että näiden 
ajoneuvojen liikkeitä on tarpeen seurata ja selvittää ne geopaikannuksella, ja kehottaa 
komissiota selventämään sääntöjä, jotka koskevat näiden ajoneuvojen keräämien 
tietojen suojelua ja jakamista, mukaan lukien tiedot, joilla tunnistetaan välillisesti 
henkilöitä, ja pääsyä tällaisiin tietoihin, noudattaen täysin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 vaatimuksia; toteaa, että on tarpeen tutkia, 

                                               
1 EUVL C 252, 18.7.2018, s. 239.
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voidaanko taata ja miten taataan, että käyttäjät voivat seurata ja valvoa pääsyä heitä 
koskeviin tietoihin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, myös siksi, että heillä on 
oikeus puolustaa itseään, kun on kyse vastuusta; toteaa lisäksi, että on tarpeen harkita 
lohkoketjuteknologian käyttöönottoa tässä tarkoituksessa; kehottaa komissiota myös 
mahdollistamaan järjestelmien välisen yhteentoimivuuden ja tietojen siirrettävyyden 
valmistajariippuvuuden välttämiseksi sekä reilun kilpailun ja innovaation edistämiseksi, 
jotta kuluttajilla on mahdollisuus valita useista palveluntarjoajista ja jotta varmistetaan, 
että pienet autoalan palveluntarjoajat eivät menetä elinkeinojaan;

10. panee merkille, että samanlaisia teollis- ja tekijänoikeuksiin sekä vastaaviin 
käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyksiä esiintyy autonomisen liikkuvuuden yhteydessä 
käytettävän tekoälyn suhteen myös muilla aloilla, kuten keinoälyn itse luomien 
ohjelmakoodien, datan ja keksintöjen omistus- ja käyttöoikeudet; katsoo kuitenkin, että 
näihin kysymyksiin olisi löydettävä mahdollisimman yleisiä vastauksia.

11. korostaa, että autonomisen liikkuvuuden uuden lainsäädäntökehyksen laadinnassa tulee 
ottaa huomioon kaikkien esteiden ylittäminen teknologian, tutkimuksen ja innovoinnin 
kehityksen tiellä.
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