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EHDOTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

– ottaa huomioon neuvoston 14.–15. huhtikuuta 2016 antaman Amsterdamin julistuksen 

itseohjautuvia ajoneuvoja koskevasta yhteistyöstä (”Amsterdamin julistus”), 

A. ottaa huomioon, että komissio perusti hiljattain korkean tason Gear 2030 -ryhmän, 

jonka tehtävänä on laatia etenemissuunnitelma autonomisten ajoneuvojen sujuvaa 

käyttöönottoa varten; 

B. katsoo, että yksityisoikeudellisen vastuuvelvollisuuden vuoksi on tarpeen tehdä ero 

automatisoitujen ajoneuvojen (joissa on laitteita, jotka mahdollistavat joidenkin 

ajotoimintojen automaattisen suorittamisen) ja autonomisten ajoneuvojen (jotka 

suorittavat kaikki tällaiset toiminnot) välille; toteaa, että ensiksi mainitussa tapauksessa 

kuljettajan on edelleenkin jatkuvasti seurattava ajoa ja ajaminen on edelleen kokonaan 

hänen vastuullaan; toteaa, että viimeksi mainitussa tapauksessa käyttäjän ei enää tarvitse 

jatkuvasti seurata ajoa eikä muutenkaan puuttua siihen; toteaa, että ensiksi mainitussa 

tapauksessa yksityisoikeudellinen vastuuvelvollisuus ei muutu perinteisiin ajoneuvoihin 

liittyvään yksityisoikeudelliseen vastuuvelvollisuuteen verrattuna, kun taas viimeksi 

mainitussa tapauksessa sitä on mukautettava; 

1. korostaa, että autonominen liikenne kattaa kaikki kauko-ohjattavat, automatisoidut, 

verkkoon liitetyt ja autonomiset tie-, raide-, vesi- ja lentoliikenteen muodot, mukaan 

lukien ajoneuvot, junat, alukset, lautat, ilma-alukset, miehittämättömät ilma-alukset 

sekä kaikki tämän alan kehitysaskeleet ja innovaatiot (jäljempänä ”autonomiset 

liikennevälineet”); 

2. kehottaa komissiota harkitsemaan autonomisia liikennevälineitä koskevassa työssään 

seuraavia näkökohtia: yksityisoikeudellinen vastuu (vastuu ja vakuutus), kaikki 

ympäristöön liittyvät asiat (esim. energiatehokkuus, uudistuvien teknologioiden ja 

energianlähteiden käyttö) sekä tietoihin liittyvät kysymykset (tiedonsaanti, 

henkilötietojen ja yksityisyyden suojelu, onnettomuus- ja riskitilanteita koskevien 

tietojen jakaminen, tietojen ja niiden jakelun rahallinen arvo); 

3. katsoo, että autonomiset liikennevälineet saattaisivat vaikuttaa huomattavasti 

liikenneturvallisuuden paranemiseen, sillä tätä nykyä noin 90 prosenttia 

liikenneonnettomuuksista johtuu inhimillisistä erehdyksistä; toteaa kuitenkin, että 

autonomisilla ajoneuvoilla ei päästä kokonaan eroon onnettomuuksista; toteaa, että tämä 

nostaa esiin vastuuvelvollisuusongelmia ja osapuolten vastuuta ja uhreille maksettavia 

korvauksia koskevia kysymyksiä onnettomuustapauksissa; 

4. muistuttaa, että autonomisia liikennejärjestelmiä on ollut pitkään käytössä julkisen 

liikenteen alalla (metrot) ja että ne ovat osoittautuneet luotettaviksi ja yleisö on ottanut 

ne hyvin vastaan; 

5. katsoo, että sen lisäksi, että siirtymisellä autonomisiin ajoneuvoihin on myönteinen 
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vaikutus liikenneturvallisuuteen, polttoaineenkulutukseen, ympäristöön sekä uusien 

työmahdollisuuksien luomiseen televiestintä- ja autoaloilla, se saattaa myös johtaa 

työpaikkojen menetyksiin liikennealla ja sillä saattaa olla seurauksia myös 

vakuutusalalle; 

6. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että kuljettajan reaktioaika on ratkaisevan 

tärkeä silloin, kun ajoneuvon ohjaimien haltuunotto tapahtuu suunnittelematta, ja 

kehottaa tämän vuoksi sidosryhmiä esittämään realistisia arvoja turvallisuus- ja 

vastuuvelvollisuuskysymysten ratkaisemista silmällä pitäen; 

7. korostaa, että liikennealaa koskeva oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöluonnos 

on erityisen tärkeä ottaen huomioon teknologian kehityksen sekä sen, että 

puoliautonomisia liikennevälineitä on jo saatavilla markkinoilla ja pian tulee saataville 

myös täysin autonomisia liikennevälineitä; 

8. korostaa, että on tärkeää tukea pidemmälle menevää innovointia robotiikan alalla, kuten 

verkkoon liitettyjä ja automatisoituja ajoneuvoja sekä miehittämättömiä ilma-aluksia, 

unionin elinkeinoelämän maailmanlaajuisen markkina-aseman lujittamiseksi; 

9. panee merkille, että autonomiset liikennevälineet voivat olla tärkeässä asemassa 

kehitettäessä kestävää liikennettä; toteaa, että autonomisten liikennevälineiden avulla 

voitaisiin vähentää liikenneruuhkia, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan 

täysimääräisesti huomioon teknisen kehityksen kohtuullisen ajan kuluessa, samoin kuin 

ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset sekä innovoinnin edistämisen; 

10. odottaa komission varmistavan, että jäsenvaltiot mukauttavat yhdenmukaisesti voimassa 

olevaa lainsäädäntöä, kuten 8. marraskuuta 1968 tehtyä Wienin tieliikennesopimusta, 

jotta kuljettajaton ajo olisi mahdollista, ja kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja 

teollisuudenalaa panemaan Amsterdamin julistuksen tavoitteet mahdollisimman pian 

täytäntöön; 

11. vaatii komissiota tekemään arvioita miehittämättömien ilma-alusten laajamittaisen 

käytön turvallisuusnäkökohdista; kehottaa komissiota tekemään tutkimuksia 

autonomisten liikennevälineiden vaikutuksesta liikenneturvallisuuden ja liikenteen 

kestävyyden edistämiseen; 

12. korostaa, että reittien optimoinnin, ruuhkien torjunnan, käyttövoimajärjestelmän käytön 

optimoinnin ja liikennevirtojen säätelyjärjestelmien kanssa tapahtuvan viestinnän 

ansiosta autonomiset ajoneuvot vähentävät osaltaan ympäristöongelmia, varsinkin 

kaupunkien solmukohdissa; 

13. korostaa, että autonomisten liikennevälineiden, liikenteenhallinnan, infrastruktuurin ja 

sen hallinnan välinen vuorovaikutus edellyttää suuritiheyksistä, tehokasta ja luotettavaa 

tietoliikennettä, jotta suuria tietomääriä voidaan siirtää turvallisesti reaaliajassa; 

korostaa, että tarvitaan tuntuvia investointeja tie-, energia- ja tieto- ja 

viestintätekniikkainfrastruktuuriin samalla kun varmistetaan yksityisyys ja tietosuoja; 

14. korostaa älykkään ja yhteenliitetyn liikenneinfrastruktuurin merkitystä ja kehottaa näin 

ollen komissiota ja jäsenvaltioita luomaan tarvittavan kattavan, rajaylittävän ja 

yhteentoimivan infrastruktuurin; 
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15. kehottaa komissiota kehittämään yksityisoikeudellista vastuuvelvollisuutta koskevan 

järjestelmän, joka pitäisi sisällään myös todistustaakan ja joka olisi mukautettu 

autonomisten ajoneuvojen kehitykseen; pitää tärkeänä, että tehdään selvä ero 

autonomisten ajoneuvojen suunnittelijoiden, tällaisten ajoneuvojen eri osien 

valmistajien ja kokoajien, palveluntarjoajien (liikennepalvelut tai kuljettajattomien 

ajoneuvojen käytön mahdollistavat palvelut) sekä loppukäyttäjien vastuun välille, jotta 

varmistetaan matkustajien turvallisuus ja oikeudet, tietosuoja sekä suoja hakkerointia 

vastaan; 

16. korostaa, että Euroopan satelliittinavigointia koskevien ohjelmien Galileo ja EGNOS 

avulla saatavilla luotettavilla paikannus- ja ajanmääritystiedoilla on ratkaiseva merkitys 

autonomisten ajoneuvojen käyttöönotolle ja erityisesti autonomisten ajoneuvojen 

navigointi- ja turvallisuusjärjestelmille sekä toisaalta myös älykkäille liikenne- ja 

liikenteenohjausjärjestelmille; 

17. pyytää kiinnittämään huomiota autonomisten ajoneuvojen tuomaan korkeaan lisäarvoon 

liikuntarajoitteisten henkilöiden kannalta, sillä tällaisten ajoneuvojen ansiosta he voivat 

tehokkaammin osallistua tieliikenteeseen omin avuin, mikä helpottaa heidän päivittäistä 

elämäänsä; 

18. kehottaa komissiota laatimaan vuoteen 2019 mennessä ehdotuksen jaetusta 

eurooppalaisesta strategiasta (mukaan lukien yhteinen etenemissuunnitelma) 

autonomisia liikennevälineitä ja kaikkien sidosryhmien tiiviimpää yhteistyötä varten, 

mukaan lukien huolellinen analyysi ja suosituksia markkinoiden dynamiikasta ja 

kehittämisestä; kehottaa komissiota tarkistamaan ja tarvittaessa mukauttamaan unionin 

sääntelypuitteita autonomisten liikennevälineiden kehittämisen ja käytön tukemiseksi; 

kehottaa saattamaan valmiiksi ja ottamaan mahdollisimman pikaisesti käyttöön 

eurooppalaisen Galileo-paikannusjärjestelmän täydentämiseksi tarvittavat satelliitit, 

jotta kyseistä järjestelmää voidaan käyttää oletusarvoisena paikannusjärjestelmänä 

autonomisissa liikennevälineissä; 

19. toteaa, että autonomisten ajoneuvojen kehittäminen edellyttää unionilta ja jäsenvaltioilta 

ennakoivaa ja sitoutuvaa institutionaalista lähestymistapaa sekä teknologiakeskusten ja 

autoteollisuuden osallistumista; 

20. kehottaa komissiota kehittämään eurooppalaiset infrastruktuuristandardit, joiden 

ansiosta autonomisten ajoneuvojen käyttö voi yleistyä, sekä etenemissuunnitelman 

tällaisten standardien panemiseksi täytäntöön; 

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sisällyttämään autonomisten ajoneuvojen käytön 

kuorma-autonkuljettajien alkuvaiheen ja edistyneemmän tason koulutukseen ja 

tekemään koulutuksen tämän osuuden pakolliseksi henkilöauton ajokortin hankkimista 

varten; 

22. muistuttaa, että miehittämättömien ilma-alusten yhdenmukaisuus ja turvallisuus olisi 

varmistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 216/20081 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisistä 

siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston 

direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta (EUVL L 79, 
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säädetyillä toimenpiteillä.  

                                                                                                                                                         
19.3.2008, s. 1). 
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