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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Den snabba tekniska utvecklingen, både inom transportbranschen och inom robotteknik 
och artificiell intelligens, har en betydande inverkan på ekonomin och samhället. 
Självkörande fordon kommer i betydande utsträckning att ändra vår vardag, avgöra 
framtiden för internationell vägtransport, minska transportkostnaderna, förbättra 
trafiksäkerheten, öka rörligheten och minska miljöpåverkan. Vägtransportsektorn kan 
bana vägen för nya tjänster och transportsätt och därmed tillgodose den växande 
efterfrågan på individuell rörlighet och transport av varor, och t.o.m. bidra till att 
revolutionera stadsplaneringen.

B. Införandet av självkörande fordon, som förväntas ske redan 2020, kommer att medföra 
betydande fördelar, men också innebära nya risker, bl.a. när det gäller trafiksäkerhet, 
skadeståndsansvar och försäkring, cybersäkerhet, immateriella rättigheter, skydd av 
personuppgifter och tillgång till uppgifter, teknisk infrastruktur, standardisering och 
sysselsättning. Det är omöjligt att förutsäga hur hela omfattningen av de långsiktiga 
effekterna av autonom rörlighet kommer att påverka jobben och miljön. Det är ytterst 
viktigt att se till att EU:s rättsliga ram är anpassad till att reagera på dessa utmaningar på 
ett lämpligt sätt och att öka allmänhetens medvetenhet om och acceptans för 
självkörande fordon.

1. Europaparlamentet konstaterar att de befintliga ansvarsreglerna, såsom rådets direktiv 
85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (direktivet om 
produktansvar) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 
september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att 
försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (direktivet om 
motorfordonsförsäkring), inte togs fram för att hantera de utmaningar som 
användningen av självkörande fordon innebär och betonar att det finns allt större bevis 
för att det nuvarande regelverket, särskilt i fråga om ansvarsförsäkring, registrering och 
skyddet av personuppgifter, inte längre kommer att vara tillräckligt för att hantera de 
nya risker som följer av ökad fordonsautomation, konnektivitet och komplexitet.

2. Europaparlamentet anser att det mot bakgrund av de dynamiska tekniska förändringarna 
inom sektorn finns ett behov av att klargöra vem som ska stå för skadan i händelse av 
olyckor som orsakats av helt självkörande fordon, och när graden av autonomi är sådan 
att fordonet antingen kan köras helt autonomt eller köras av en förare får det inte finnas 
skuggan av tvivel om vem som är den ansvariga parten i varje enskilt scenario. 
Parlamentet betonar att det särskilt bör utredas om den ståndpunkt, att endast en mycket 
liten andel av alla olyckor hittills har orsakats av tekniska faktorer, motiverar en 
ansvarsförskjutning till tillverkaren som, som en riskfaktor som är oavhängig av 
försumlighet, kan kopplas till den risk som finns i införandet av självkörande fordon på 
marknaden. Parlamentet betonar också att det finns ett ytterligare behov av att 
undersöka om specifika trafiksäkerhetsskyldigheter för fordonets ägare och en 
instruktionsskyldighet som gäller föraren i tillräcklig hög grad kan utjämna denna 
ansvarsförskjutning. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utföra en grundlig 
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bedömning, anpassa EU:s nuvarande rättsliga ram, och vid behov införa nya regler 
utifrån vilka ansvar och skadeståndsskyldighet fördelas. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att bedöma och övervaka möjligheten att införa ytterligare EU-
instrument för att hålla jämna steg med utvecklingen inom artificiell intelligens.

3. Europaparlamentet betonar riskerna med den ökande trenden av blandad trafik, med 
både traditionella och självkörande fordon, och efterlyser därför fler fälttester för att 
stödja framtidssäker forskning och utveckling för offentliga och privata företag och 
organ, men också för att bidra med konkreta uppgifter som kan bidra till en lämplig 
anpassning av bestämmelserna om skadeståndsansvar.

4. Europaparlamentet understryker att en möjlig lösning för att åtgärda de befintliga 
luckorna och bristerna är att inrätta en försäkringsram med strikt ansvar för skador 
orsakade av självkörande fordon.

5. Europaparlamentet understryker att i enlighet med sin resolution av den 16 februari 
2017 om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik1 bör det inte finnas någon 
begränsning av skadeståndsskyldigheten kopplad till karaktären och omfattningen av 
den skada som ska ersättas, detta för att garantera ett tillräckligt brottsofferskydd.

6. Europaparlamentet anser att en strategi på EU-nivå kommer att skapa incitament för den 
gränsöverskridande utvecklingen av autonoma transportsystem, främja konkurrenskraft 
för EU:s fordonsindustri, säkerställa en hög grad av konsumentskydd och undvika 
fragmentering på den inre marknaden.

7. Europaparlamentet understryker behovet av att säkerställa tillträde till marknaden på 
rättvisa villkor för oberoende leverantörer av fordonsrelaterade tjänster på området 
underhåll och reparation av självkörande fordon. Parlamentet påminner om att sådana 
företag, särskilt reservdelstillverkare och mindre verkstäder och serviceställen, utgör en 
viktig del av konkurrensen på fordonsmarknaden och har en positiv inverkan på 
tillgången till och priset på denna typ av tjänster.

8. Europaparlamentet understryker behovet av att överväga ändringar av internationella 
avtal såsom Wienkonventionen om vägtrafik och Wienkonventionen om vägmärken och 
signaler, vilka syftar till att underlätta utbyggnaden av helt självkörande fordon.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att reglera skyddet av fordon mot 
cyberattacker och att utrusta självkörande fordon med dataregistreringsinstrument som 
en del av översynen av den allmänna säkerhetsförordningen för motorfordon i syfte att 
bidra till att fastställa orsaken till olyckor och vem som ska anses ansvarig i händelse av 
en olycka. Parlamentet betonar att autonom rörlighet medför stora utmaningar i 
samband med skyddet av personuppgifter och personlig integritet, särskilt till följd av 
att behovet av geolokalisering och övervakning av dessa fordons rörelser, och uppmanar 
kommissionen att ytterligare klargöra reglerna om skydd och delning av uppgifter som 
samlas in av dessa fordon, inbegripet data som indirekt identifierar personer, och 
tillgång till sådana uppgifter, samtidigt som kraven i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 respekteras fullt ut. Parlamentet anser att det finns ett behov 
av att undersöka om och hur man kan garantera att användarna kan övervaka och 

                                               
1 EUT C 252, 18.7.2018, s. 239.
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kontrollera tillgången till uppgifter i enlighet med den allmänna 
dataskyddsförordningen, men även med tanke på deras rätt att försvara sig när de hålls 
ansvariga, och att överväga införandet av blockkedjeteknik för detta ändamål. 
Parlamentet uppmanar också kommissionen att möjliggöra interoperabilitet mellan 
systemen och dataportabilitet för att förhindra att det uppstår inlåsningseffekter och för 
att främja sund konkurrens och innovation, så att användarna kan välja mellan olika 
tjänsteleverantörer och mindre fordonstjänsteleverantörer inte förlorar sina 
utkomstmöjligheter.

10. Europaparlamentet konstaterar att liknande frågor om immateriella rättigheter och 
tillhörande nyttjanderätt kommer att uppstå i samband med artificiell intelligens för 
autonom mobilitet och på andra områden, t.ex. äganderätt eller nyttjanderätt till koder, 
data och uppfinningar som den artificiella intelligensen själv skapat. Parlamentet anser 
dock att man bör finna så allmänna lösningar som möjligt på dessa problem.

11. Europaparlamentet uppmärksammar behovet av att man vid utarbetandet av den nya 
lagstiftningen om regleringen av autonom rörlighet säkerställer att alla hinder för att 
främja teknisk utveckling, forskning och innovation kan övervinnas.
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