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FORSLAG 

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 

at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Rådets erklæring af 14.-15. april 2016 om samarbejde på området for 

sammenkoblet og automatiseret kørsel ("Amsterdam-erklæringen"), 

A. der henviser til, at Kommissionen for nylig har oprettet en gruppe på højt plan kaldet 

GEAR 2030, der har til opgave at udarbejde en køreplan for vellykket ibrugtagning af 

autonome køretøjer; 

B. der henviser til, at der af hensyn til det civilretlige ansvar bør skelnes mellem 

automatiserede køretøjer (som indbefatter anordninger, der giver mulighed for 

automatisk udførelse af visse kørefunktioner) og autonome køretøjer (som udfører alle 

sådanne funktioner); der henviser til, at kørslen i førstnævnte tilfælde stadigvæk 

konstant skal overvåges af føreren og fuldt ud er førerens ansvar,  og at kørslen i 

sidstnævnte tilfælde ikke længere kræver konstant overvågning eller noget indgreb fra 

førerens side; der henviser til, at reglerne om  civilretligt ansvar i førstnævnte tilfælde er 

uændrede sammenlignet med reglerne for konventionelle køretøjer, men at de i 

sidstnævnte tilfælde må tilpasses; 

1. understreger, at autonom transport dækker alle former for fjernstyret, automatiseret, 

forbundet og autonom transport på landevej, skinner, til vands eller i luften, herunder 

køretøjer, tog, skibe, færger, fly, droner samt alle fremtidige former for udviklinger og 

innovationer i denne sektor (i det følgende benævnt "autonome transportmidler");  

2. opfordrer Kommissionen til at overveje følgende aspekter i sit arbejde med autonome 

transportmidler:  civilretligt ansvar (ansvar og forsikring), alle spørgsmål vedrørende 

miljøet (f.eks. energieffektivitet, anvendelse af fornyelig teknologi og vedvarende 

energikilder) samt datarelaterede spørgsmål (adgang til data, beskyttelse af persondata 

og privatlivets fred, fælles brug af data vedrørende ulykker og risikosituationer, den 

økonomiske værdi af data og deres distribution); 

3. tager i betragtning, at autonome transportmidler kan få stor betydning med hensyn til at 

øge færdselssikkerheden, fordi 90% af alle færdselsulykker i øjeblikket skyldes 

menneskelige fejl; bemærker imidlertid, at autonome køretøjer umuligt vil kunne 

eliminere alle ulykker, og det rejser spørgsmålet om retligt ansvar og de berørte parters 

ansvar samt om erstatning til ofre i forbindelse med ulykker; 

4. minder om, at der længe har eksisteret autonome transportsystemer i den offentlige 

transportsektor (metrosystemer), som har vist sig at være pålidelige og at nyde udbredt 

accept hos offentligheden; 

5. mener, at omstillingen til autonome køretøjer ud over den positive indvirkning på 

færdselssikkerheden, brændstofforbruget, miljøet og skabelsen af nye 

beskæftigelsesmuligheder i telekommunikations- og automobilsektoren også kan føre til 

tab af arbejdspladser i transportsektoren og få konsekvenser for forsikringssektoren; 
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6. henleder opmærksomheden på, at førerens reaktionstid er af afgørende betydning, i 

tilfælde af at han eller hun uforudset må overtage kontrollen med køretøjet, og opfordrer 

derfor de interesserede parter til at fastsætte realistiske værdier, eftersom de er 

bestemmende for sikkerheds- og ansvarsspørgsmål; 

7. fremhæver den særlige betydning, som Retsudvalgets udkast til betænkning om 

transportsektoren har, på grund af det teknologiske fremskridt og i betragtning af, at der 

allerede findes halvautonome transportmidler på markedet, og at der snart også vil være 

fuldstændig autonome transportmidler til rådighed; 

8. understreger betydningen af at støtte yderligere innovation inden for robotteknologien 

såsom forbundne og automatiserede køretøjer og droner, med henblik på at styrke EU-

industriens stilling på verdensmarkedet; 

9. bemærker, at autonome transportmidler spiller en vigtig rolle for udviklingen af 

bæredygtig transport; bemærker, at autonome transportmidler kan bidrage til at mindske 

den trafikale overbelastning, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt 

ud og i tide at tage hensyn til de tekniske fremskridt samt til miljø- og 

sikkerhedsvirkninger og fremme af innovation; 

10. forventer, at Kommissionen vil sikre, at medlemsstaterne tilpasser den eksisterende 

lovgivning såsom Wien-konventionen om færdsel af 8. november 1968 på ensartet 

måde, med henblik på at gøre førerløs kørsel mulig, og opfordrer Kommissionen, 

medlemsstaterne og erhvervslivet til at gennemføre målene i Amsterdam-erklæringen 

hurtigst muligt; 

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til at afgive vurderinger af sikkerhedsaspekterne 

i forbindelse med den udbredte anvendelse af droner; opfordrer Kommissionen til at 

forelægge undersøgelser af, hvilken virkning autonome transportmidler har med hensyn 

til at øge færdselssikkerheden og opnå en mere bæredygtig transport; 

12. påpeger, at autonome køretøjer ved hjælp af ruteoptimering, bekæmpelse af kødannelse, 

optimeret anvendelse af fremdriftssystemet og deres kommunikation med systemer til 

trafikstrømsregulering vil bidrage til at forbedre miljøet, navnlig i byknudepunkter; 

13. understreger, at interaktionen mellem autonome transportmidler, trafikledelse, 

infrastruktur og forvaltningen heraf vil kræve et højt niveau af effektiv og pålidelig 

kommunikation for på sikker måde at kunne overføre store mængder data i realtid; 

fremhæver, at der kræves betydelig investeringer i veje, energi og IKT-infrastruktur, 

samtidig med at privatlivets fred og datebeskyttelsen sikres; 

14. understeger betydningen af en intelligent og sammenkoblet transportinfrastruktur, og 

opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere en hensigtsmæssig, 

omfattende, grænseoverskridende og interoperabel infrastruktur; 

15. opfordrer Kommissionen til at udarbejde forskrifter vedrørende civilretligt ansvar, 

herunder om bevisbyrden, som er tilpasset udviklingen af autonome køretøjer; 

understreger betydningen af at sikre en klar ansvarsfordeling mellem designere, 

producenter af de forskellige komponenter til autonome køretøjer og 

montagevirksomheder, tjenesteleverandører (transporttjenester eller de tjenester, der er 
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nødvendige til driften af de autonome køretøjer) og slutbrugere med henblik på at sikre 

passagerernes sikkerhed og rettigheder, databeskyttelse og beskyttelse mod pirateri; 

16. understreger, at pålidelig positions- og tidsinformation fra de europæiske programmer 

for satellitnavigation Galileo og Egnos er af afgørende betydning for indførelsen af 

autonome køretøjer, navnlig til dels navigations- og sikkerhedssystemer i autonome 

køretøjer og dels intelligente transportsystemer og trafikstyringssystemer; 

17. henleder opmærksomheden på den store merværdi, som autonome køretøjer giver 

personer med nedsat bevægelighed, fordi sådanne køretøjer giver dem mulighed for at 

deltage mere effektivt i den private biltransport og dermed lette deres daglige tilværelse; 

18. opfordrer Kommissionen til senest i 2019 at foreslå en fælles europæisk strategi 

(herunder en fælles køreplan) for autonome transportmidler og for et tættere samarbejde 

mellem alle relevante interessenter, bl.a. en omhyggelig analyse og henstillinger 

vedrørende markedets dynamik og udvikling; opfordrer Kommissionen til at revidere og 

om fornødent tilpasse EU's regler for at støtte udviklingen og anvendelsen af autonome 

transportmidler; opfordrer indtrængende til, at de satellitter, der er nødvendige til at 

fuldstændiggøre det europæiske positioneringssystem Galileo, gøres færdige og sendes 

op hurtigst muligt, således at dette system kan bruges som standardpositioneringssystem 

i autonome transportmidler; 

19. bemærker, at udviklingen af autonome køretøjer kræver en proaktiv og engageret 

indstilling fra institutionernes side, både på EU-niveau og i medlemsstaterne, samt 

inddragelse af teknologicentre og bilindustrien; 

20. opfordrer Kommissionen til udvikle europæiske infrastrukturstandarder, som gør det 

muligt at tage autonome køretøjer i brug, og en køreplan for gennemførelsen af disse 

standarder;  

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til medtage brug af automatiserede 

køretøjer i den indledende og avancerede uddannelse af chauffører til tunge 

godskøretøjer, og gøre dette til en del af den uddannelse, der er nødvendig for at få 

kørekort til personbiler; 

22. minder om, at ubemandede flys homogenitet og sikkerhed bør sikres ved de 

foranstaltninger, der er omtalt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

216/20081.   

 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil 

luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 

91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1). 
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