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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie vervoer en toerisme 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:  

A. overwegende dat de snelle technologische ontwikkeling, zowel in de vervoerssector als 
in de sector van de robotica en de artificiële intelligentie, aanzienlijke gevolgen heeft 
voor de economie en de samenleving; overwegende dat autonome voertuigen ons 
dagelijks leven aanzienlijk zullen veranderen, bepalend zullen zijn voor de toekomst 
van het wereldwijde wegvervoer, de vervoerskosten zullen verlagen, de 
verkeersveiligheid zullen verbeteren, de mobiliteit zullen vergroten en de impact op het 
milieu zullen verlagen; overwegende dat de sector wegvervoer het pad zou kunnen 
effenen voor nieuwe diensten en vervoerswijzen en aldus zou kunnen inspelen op de 
toenemende vraag naar individuele mobiliteit en goederenvervoer, en dat de sector zelfs 
zou kunnen bijdragen tot ingrijpende veranderingen met betrekking tot stedelijke 
planning;

B. overwegende dat de uitrol van autonome voertuigen, die naar verwachting al in 2020 zal 
plaatsvinden, aanzienlijke voordelen zal opleveren, maar ook een aantal nieuwe risico's 
meebrengt, met name op het gebied van verkeersveiligheid, wettelijke aansprakelijkheid 
en verzekering, cyberbeveiliging, intellectuele-eigendomsrechten, 
gegevensbescherming en gegevenstoegang, technische infrastructuur, normalisatie en 
werkgelegenheid; overwegende dat het onmogelijk is om vooraf de 
langetermijneffecten van autonoom vervoer op de werkgelegenheid en het milieu ten 
volle vast te stellen; overwegende dat het van cruciaal belang is ervoor te zorgen dat het 
EU-rechtskader geschikt is om op passende wijze op deze uitdagingen te reageren en 
om het bewustzijn en het draagvlak bij het publiek met betrekking tot autonome 
voertuigen te vergroten;

1. merkt op dat de bestaande aansprakelijkheidsregels, zoals die van Richtlijn 85/374/EEG 
van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (de productaansprakelijkheidsrichtlijn) en Richtlijn 2009/103/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering 
tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van 
motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze 
aansprakelijkheid (de richtlijn motorrijtuigenverzekering), niet zijn ontwikkeld om te 
antwoorden op de uitdagingen die het gebruik van autonome voertuigen met zich 
meebrengt, en benadrukt dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat het huidige 
regelgevingskader, in het bijzonder wat aansprakelijkheid, verzekering en registratie en 
bescherming van persoonsgegevens betreft, niet langer toereikend of adequaat zal zijn 
om het hoofd te bieden aan de nieuwe risico's die voortvloeien uit de toenemende 
automatisering, connectiviteit en complexiteit van voertuigen;

2. is van mening dat er, in het licht van de dynamische technologische veranderingen in de 
sector, duidelijkheid moet komen over de vraag wie de schade moet dragen bij 
ongevallen die worden veroorzaakt door volledig autonome voertuigen en dat, wanneer 
het autonomieniveau het mogelijk maakt dat het voertuig volledig autonoom 
functioneert of door een menselijke bestuurder wordt bestuurd, onomstotelijk moet 
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worden bepaald wie in elk specifiek scenario de aansprakelijke partij is; benadrukt dat 
met name moet worden onderzocht of het aangezien maar een heel klein deel van alle 
ongevallen tot dusver aan technische factoren toe te schrijven is, gerechtvaardigd is de 
aansprakelijkheid naar de fabrikant te verleggen, waarbij het gaat om een risicofactor 
die losstaat van nalatigheid en eenvoudig kan worden verbonden met het risico dat 
voortvloeit uit het op de markt brengen van een autonoom voertuig; benadrukt voorts 
dat ook moet worden onderzocht of specifieke verplichtingen van voertuigeigenaren in 
verband met verkeersveiligheid en op de bestuurder toepasselijke 
instructieverplichtingen een dergelijke verlegging van de aansprakelijkheid in alle 
gevallen toereikend zouden kunnen compenseren; verzoekt de Commissie dan ook een 
grondige beoordeling uit te voeren, het huidige EU-rechtskader aan te passen en zo 
nodig nieuwe regels in te voeren op basis waarvan verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid worden toegewezen; verzoekt de Commissie ook de mogelijkheid te 
onderzoeken en door te lichten om aanvullende EU-instrumenten in te voeren teneinde 
gelijke tred te houden met de ontwikkelingen op het gebied van artificiële intelligentie;

3. beklemtoont de risico's die verband houden met de groei van gemengd verkeer met 
zowel traditionele als autonome voertuigen en vraagt derhalve om meer tests in de 
praktijk met het oog op de ondersteuning van toekomstbestendige O&O door publieke 
en particuliere ondernemingen en instanties, maar ook de beschikbaarheid van concrete 
gegevens op basis waarvan de regels inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid naar 
behoren kunnen worden aangepast;

4. onderstreept dat een mogelijke oplossing om de bestaande lacunes en tekortkomingen 
aan te pakken, zou kunnen bestaan in het opzetten van een verzekeringskader zonder 
schuld ("no fault") voor schade door autonome voertuigen;

5. benadrukt dat er overeenkomstig zijn resolutie van 16 februari 2017 over 
civielrechtelijke regels inzake robotica1 geen beperking van de aansprakelijkheid mag 
zijn met betrekking tot de aard en de omvang van de te vergoeden schade, teneinde de 
toereikende bescherming van slachtoffers te waarborgen;

6. is van mening dat een aanpak op EU-niveau de grensoverschrijdende ontwikkeling van 
autonome vervoerssystemen zal stimuleren, het concurrentievermogen van de 
automobielsector van de Unie zal bevorderen, een hoog niveau van 
consumentenbescherming zal waarborgen en versnippering van de interne markt zal 
voorkomen;

7. benadrukt dat het noodzakelijk is eerlijke markttoegang te waarborgen voor 
onafhankelijke aanbieders van automobieldiensten wat het onderhoud van autonome 
voertuigen en herstellingen betreft; herinnert eraan dat dit soort entiteiten, met inbegrip 
van met name onderdelenfabrikanten en kleine werkplaatsen en dienstencentra, een 
belangrijke concurrentiefactor vormen op de automobielmarkt en een positieve invloed 
hebben op de toegankelijkheid en de kostprijs van dit soort diensten;

8. benadrukt dat moet worden nagedacht over wijzigingen van internationale verdragen 
zoals het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer en het Verdrag van Wenen inzake 
verkeerstekens om het op de markt brengen van volledig autonome voertuigen te 

                                               
1 PB C 252 van 18.7.2018, blz. 239.
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vergemakkelijken;

9. is ingenomen met de voorstellen van de Commissie om de bescherming van voertuigen 
tegen cyberaanvallen te reguleren en autonome voertuigen uit te rusten met 
gegevensrecorders in het kader van de herziening van de algemene 
veiligheidsverordening voor motorvoertuigen om de oorzaak van ongevallen te helpen 
vaststellen en om duidelijk te maken wie bij een ongeval aansprakelijk moet worden 
geacht; benadrukt dat autonome mobiliteit gepaard gaat met belangrijke uitdagingen in 
verband met de bescherming van persoonsgegevens en de privacy, met name door de 
noodzaak van geolocatie en monitoring van de bewegingen van deze voertuigen, en 
dringt er bij de Commissie op aan de regels voor de bescherming en uitwisseling van de 
door deze voertuigen verzamelde gegevens, met inbegrip van gegevens waarmee 
indirecte identificatie van personen mogelijk is, en de regels voor de toegang tot deze 
gegevens verder te verduidelijken en daarbij de vereisten van Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad volledig in acht te nemen; merkt op 
dat moet worden onderzocht of en hoe wordt gewaarborgd dat gebruikers hun gegevens 
en de toegang daartoe kunnen controleren zoals is vereist in de AVG en ter eerbiediging 
van hun recht van verweer ingeval zij aansprakelijk worden gesteld, en dat de invoering 
van blockchaintechnologie hiertoe moet worden overwogen; verzoekt de Commissie 
ook interoperabiliteit tussen systemen en gegevensoverdraagbaarheid mogelijk te 
maken om lock-ineffecten te voorkomen en eerlijke concurrentie en innovatie te 
bevorderen, het daarbij voor gebruikers mogelijk te maken tussen verschillende 
aanbieders van diensten te kiezen, en te waarborgen dat kleine aanbieders van 
voertuigdiensten hun middelen van bestaan niet verliezen;

10. merkt op dat zich met betrekking tot artificiële intelligentie met het oog op autonome 
mobiliteit soortgelijke vragen in verband met intellectuele-eigendomsrechten en 
overeenkomstige gebruiksrechten zullen voordoen als op andere gebieden, zoals 
eigendoms- of gebruiksrechten op code, gegevens en uitvindingen die door de artificiële 
intelligentie zelf worden gecreëerd; is evenwel van mening dat hiervoor zo algemeen 
mogelijke oplossingen moeten worden gevonden;

11. vestigt er de aandacht op dat bij het opstellen van het nieuwe wetgevingskader inzake 
autonome mobiliteit moet worden gewaarborgd dat alle belemmeringen voor 
technologische vooruitgang, onderzoek en innovatie kunnen worden weggewerkt.
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