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SUGGESTIES 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie juridische 

zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien de verklaring van Amsterdam van de Raad van 14-15 april 2016 over 

samenwerking op het gebied van geconnecteerd en geautomatiseerd rijden ("de 

verklaring van Amsterdam"), 

A. overwegende dat de Commissie recentelijk de groep op hoog niveau GEAR 2030 heeft 

opgericht, die tot taak heeft een stappenplan op te stellen voor een goede uitrol van 

autonome voertuigen; 

B. overwegende dat er om redenen van wettelijke aansprakelijkheid onderscheid moet 

worden gemaakt tussen automatische voertuigen (waarin apparatuur is ingebouwd die 

de automatische uitvoering van bepaalde rijhandelingen mogelijk maakt) en autonome 

voertuigen (die alle rijhandelingen uitvoeren); overwegende dat het rijden in het eerste 

geval continu gecontroleerd moet worden door de bestuurder, die volledig 

verantwoordelijk blijft, terwijl er in het tweede geval geen permanente controle noch 

enige interventie van de gebruiker meer nodig is; overwegende dat de civiele 

aansprakelijkheidsstatus in vergelijking met conventionele voertuigen in het eerste 

geval ongewijzigd blijft, terwijl die in het tweede geval moet worden aangepast; 

1. benadrukt dat autonoom vervoer alle vormen van op afstand bestuurde, geconnecteerde 

en autonome vormen van weg-, spoorweg-, water- en luchtvervoer beslaat, met inbegrip 

van wegvoertuigen, treinen, schepen, veerboten, vliegtuigen, drones, alsook alle 

toekomstige vormen van ontwikkelingen en innovaties in deze sector (hierna te noemen 

"autonome vervoermiddelen");  

2. verzoekt de Commissie de volgende aspecten in aanmerking te nemen bij haar 

werkzaamheden in verband met autonome vervoermiddelen: civielrechtelijke 

aansprakelijkheid (aansprakelijkheid en verzekering), alle thema's in verband met het 

milieu (zoals energie-efficiëntie, gebruik van hernieuwbare technologieën en 

energiebronnen) en met gegevens (toegang tot gegevens, bescherming van 

persoongegevens en persoonlijke levenssfeer, het delen van gegevens over ongevallen 

en risicosituaties, de financiële waarde van gegevens en de verdeling ervan); 

3. houdt rekening met het feit dat de autonome vervoermiddelen grote gevolgen kunnen 

hebben voor de verbetering van de verkeersveiligheid, aangezien momenteel circa 90 % 

van alle verkeersongelukken toe te schrijven is aan menselijke fouten; wijst er echter op 

dat met autonome voertuigen onmogelijk alle ongevallen vermeden kunnen worden; 

wijst erop dat dit vragen oproept ten aanzien van de verantwoordelijkheid van de 

betrokken partijen en schadeloosstelling van slachtoffers in geval van ongevallen; 

4. herinnert eraan dat autonome vervoerssystemen reeds lange tijd bestaan in het openbaar 

vervoer (metro), betrouwbaar zijn gebleken en in grote mate door het publiek worden 

aanvaard; 

5. is van mening dat de overgang naar autonome voertuigen, naast de positieve gevolgen 
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voor de verkeersveiligheid, het brandstofverbruik, het milieu en het scheppen van 

nieuwe arbeidskansen in de telecommunicatie- en automobielsector, eveneens kan 

leiden tot banenverlies in de vervoerssector en gevolgen kan hebben voor het 

verzekeringswezen; 

6. wijst erop dat de reactiesnelheid van de bestuurder bij onvoorziene overname van de 

besturing van het voertuig van beslissende betekenis is en verlangt daarom dat de 

betrokken partijen realistische waarden hanteren met betrekking tot veiligheids- en 

aansprakelijkheidskwesties; 

7. wijst op het bijzonder belang van het ontwerpverslag van de Commissie juridische 

zaken over de vervoerssector, gezien de technologische vooruitgang en het feit dat 

semi-autonome voertuigen al op de markt zijn en volledig autonome voertuigen snel 

zullen volgen; 

8. benadrukt dat het van belang is om verdere innovatie op het gebied van robotica te 

ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van geconnecteerde en automatische 

voertuigen en drones, teneinde de mondiale marktpositie van het bedrijfsleven van de 

Unie te versterken; 

9. wijst erop dat autonome vervoermiddelen een belangrijke rol spelen bij de 

verwezenlijking van duurzaam vervoer; wijst erop dat autonome vervoermiddelen de 

verkeerscongestie kunnen helpen verminderen en verzoekt de Commissie en de 

lidstaten tijdig volledig rekening te houden met de technische vooruitgang, alsook met 

de milieu- en veiligheidsimpact en de bevordering van innovatie; 

10. rekent erop dat de Commissie erop zal toezien dat de lidstaten de bestaande wetgeving, 

zoals het Verdrag van Wenen van 8 november 1968 betreffende het wegverkeer, op 

uniforme wijze aanpassen om het rijden zonder bestuurder mogelijk te maken en roept 

de Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven op zo snel mogelijk uitvoering te geven 

aan de doelstellingen van de Verklaring van Amsterdam; 

11. verzoekt de Commissie met klem met beoordelingen te komen van de 

veiligheidskwesties die samenhangen met het grootscheepse gebruik van drones; 

verzoekt de Commissie om studies van de impact van autonome vervoermiddelen op de 

verbetering van de verkeersveiligheid en de duurzaamheid; 

12. wijst erop dat autonome voertuigen dankzij de verbetering van trajecten, de bestrijding 

van files, de optimalisering van aandrijfsystemen en het feit dat zij communiceren met 

systemen voor de regulering van verkeersstromen, zullen bijdragen aan de verbetering 

van milieufactoren, met name in stedelijke knooppunten; 

13. benadrukt dat de interactie tussen autonome vervoermiddelen, verkeersbeheer, 

infrastructuur en infrastructuurbeheer een zeer hoge mate van efficiënte en betrouwbare 

communicatie zal vereisen om op veilige wijze in real-time grote hoeveelheden 

gegevens te kunnen doorsturen; beklemtoont dat er aanzienlijk zal moeten worden 

geïnvesteerd in weg-, energie- en ict-infrastructuur, waarbij moet worden gezorgd voor 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de gegevens; 

14. hecht veel belang aan een intelligente en geconnecteerde verkeersinfrastructuur en roept 
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daarom de Commissie en de lidstaten op te zorgen voor een goede, uitgebreide, 

grensoverschrijdende en interoperabele infrastructuur; 

15. dringt er bij de Commissie op aan een aan de ontwikkeling van autonome voertuigen 

aangepaste regeling inzake civiele aansprakelijkheid op te stellen, onder meer met 

betrekking tot de bewijslast; benadrukt dat het van belang is te zorgen voor een 

duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de ontwerpers, de fabrikanten 

van de diverse onderdelen en de assembleurs van autonome voertuigen, de 

dienstverleners (vervoersdiensten of diensten die nodig zijn voor het functioneren van 

autonome voertuigen) en de eindgebruikers, teneinde de veiligheid en de rechten van 

passagiers te waarborgen, evenals de bescherming van persoonsgegevens en de 

bescherming tegen piraterij; 

16. onderstreept het cruciale belang van betrouwbare positionerings- en tijdsinformatie van 

de Europese satellietnavigatieprogramma's Galileo en EGNOS voor de invoering van 

autonome voertuigen, met name voor navigatie- en veiligheidssystemen in autonome 

voertuigen enerzijds en intelligente vervoers- en verkeerbeheersystemen anderzijds; 

17. wijst op de grote meerwaarde van autonome voertuigen voor personen met beperkte 

mobiliteit, aangezien zij daardoor beter kunnen deelnemen aan het individuele 

wegverkeer en er daardoor in het dagelijks leven veel gemak van zullen ondervinden; 

18. verzoekt de Commissie uiterlijk 2019 een voorstel in te dienen voor een gezamenlijke 

Europese strategie (met één gemeenschappelijk stappenplan) voor autonome 

vervoermiddelen en nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen, met inbegrip 

van een zorgvuldige analyse en aanbevelingen ten aanzien van de dynamiek en 

ontwikkeling van de markt; verzoekt de Commissie om het regelgevingskader van de 

Unie waar nodig te herzien en aan te passen teneinde de ontwikkeling en het gebruik 

van autonome vervoermiddelen te bevorderen; dringt aan op een zo snel mogelijke 

voltooiing en lancering van de satellieten die nodig zijn om het Europese 

positioneringssysteem Galileo volledig te maken, zodat dit systeem als standaard 

positioneringssysteem in autonome vervoermiddelen kan worden gebruikt; 

19. wijst erop dat de ontwikkeling van autonome voertuigen een proactieve en van inzet 

getuigende institutionele benadering van de Unie en de lidstaten vereist, evenals de 

betrokkenheid van technologiecentra en de automobielsector; 

20. dringt er bij de Commissie op aan Europese infrastructuurnormen op te stellen teneinde 

de verspreiding van autonome voertuigen mogelijk te maken, evenals een stappenplan 

voor de invoering van die normen; 

21. vraagt de Commissie en de lidstaten de bediening van automatische voertuigen op te 

nemen in de basis- en vervolgopleiding van vrachtwagenchauffeurs en als vereiste te 

stellen voor het behalen van een autorijbewijs; 

22. herinnert eraan dat de maatregelen van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad moeten zorgen voor homogeniteit en veiligheid op het 
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gebied van onbemande luchtvaartuigen1.  

 

                                                 
1 Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling 

van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening 

(EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1). 
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