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FÖRSLAG 

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av rådets förklaring från Amsterdam av den 14–15 april 2016, om 

samarbete på området för uppkopplad och automatiserad körning 

(Amsterdamförklaringen), och av följande skäl: 

A. Kommissionen inrättade nyligen högnivågruppen GEAR 2030, som ska ta fram en 

färdplan för hur automatiserade fordon ska kunna införas på ett bra sätt, 

B. Med tanke på ansvarsfrågan måste man skilja på automatiserade fordon (som innehåller 

en del utrustning som genomför vissa körfunktioner) och autonoma fordon (som 

genomför alla sådana funktioner). I det första fallet måste körningen hela tiden 

övervakas av föraren som har det fullständiga ansvaret för framförandet, och i det andra 

fallet behövs det inte längre någon ständig kontroll över körningen eller någon insats 

från användaren. I det första fallet är det civilrättsliga ansvaret oförändrat i förhållande 

till klassiska fordon, medan det behöver anpassas i det andra fallet. 

1. Europaparlamentet understryker att autonoma transporter omfattar alla typer av 

fjärrstyrda, automatiserade, uppkopplade och autonoma transportsätt för vägar, 

järnvägar, vattenvägar och flyg, inklusive vägfordon, tåg, fartyg, färjor, luftfartyg och 

drönare samt alla framtida utvecklingsformer och innovationer inom denna sektor 

(nedan kallad autonoma transportsätt). 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga följande aspekter i sitt arbete 

rörande autonoma transportsätt: civilrättsligt ansvar (ansvar och försäkringar), alla 

frågor i samband med miljön (t.ex. energieffektivitet, användning av förnybar teknik 

och förnybara energikällor) samt frågor i samband med uppgifter (tillgång till uppgifter, 

skyddet för personuppgifter och privatliv, gemensam tillgång till uppgifter om olyckor 

och risktillfällen, det ekonomiska värdet av uppgifter och deras spridning). 

3. Europaparlamentet anser att autonoma transportsätt skulle kunna ha en betydande 

positiv effekt på trafiksäkerheten, eftersom mänskliga misstag ligger bakom ca 90 % av 

vägtrafikolyckorna. Det kommer dock att vara omöjligt för autonoma fordon att 

eliminera alla olyckor. Detta väcker frågor om ansvarsskyldigheten, de berörda 

parternas ansvar och ersättningen till offren vid olyckor. 

4. Europaparlamentet påminner om att autonoma transportsystem har funnits länge inom 

kollektivtrafiken (tunnelbana) och har visat att de är tillförlitliga och åtnjuter en stor 

acceptans hos allmänheten. 

5. Europaparlamentet anser att övergången till autonoma fordon, förutom dess positiva 

effekter för trafiksäkerheten, bränsleförbrukningen, miljön och skapandet av nya 

arbetstillfällen inom telekommunikations- och fordonsbranscherna, även kan medföra 

förlorade arbetstillfällen inom transportsektorn och få konsekvenser för 

försäkringsbranschen. 
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6. Europaparlamentet påpekar att en förares reaktionstid vid ett oplanerat övertagande av 

kontrollen av fordonet är av avgörande betydelse, och kräver därför att de berörda 

aktörerna fastställer realistiska värden, då dessa är avgörande för säkerhets- och 

ansvarsfrågorna. 

7. Europaparlamentet understryker att förslaget till betänkande om transportsektorn från 

utskottet för rättsliga frågor är extra viktigt med tanke på den tekniska utvecklingen, och 

att det redan nu finns halvautonoma transportsätt på marknaden och att det snart 

kommer att finnas helautonoma transportsätt där. 

8. Europaparlamentet understryker betydelsen av ett fortsatt stöd för robotteknik, såsom 

uppkopplade och automatiserade fordon och drönare, för att stärka ställningen för 

unionens industrier på den globala marknaden. 

9. Europaparlamentet noterar att autonoma transportsätt spelar en viktig roll för 

utvecklingen av hållbara transporter. Autonoma transportsätt kan hjälpa till att minska 

trafikstockningar, och parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 

fullt ut och i rätt tid ta hänsyn till de tekniska framstegen, till miljö- och 

säkerhetseffekter och främjandet av innovationer. 

10. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen ser till att medlemsstaterna på ett 

enhetligt sätt anpassar befintlig lagstiftning, såsom Wienkonventionen om vägtrafik av 

den 8 november 1968, för att göra det möjligt att köra utan förare, samt uppmanar 

kommissionen, medlemsstaterna och industrin att snarast möjligt förverkliga målen från 

Amsterdamförklaringen. 

11. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att presentera utvärderingar av 

säkerhetsfrågorna i samband med den omfattande användningen av drönare. 

Kommissionens uppmanas att presentera studier över hur autonoma transportsätt kan 

förbättra transportsäkerheten och leda till hållbara transporter. 

12. Europaparlamentet understryker att tack vara de optimerade rutterna, kampen mot 

trafikstockningar, den optimala användningen av driftsystemet och kommunikationen 

med flödesregleringssystemen kommer autonoma fordon att bidra till en bättre miljö, 

i synnerhet i tätorterna. 

13. Europaparlamentet understryker att interaktionen mellan autonoma transportsätt, 

trafikledning, infrastrukturen och dess styrning kommer att kräva en hög nivå av 

effektiv och tillförlitlig kommunikation för att på ett säkert sätt i realtid kunna överföra 

stora datavolymer. Det kommer att krävas väsentliga investeringar i vägar, energi och 

IKT-infrastruktur, samtidigt som privatlivet och personuppgifter garanteras skydd. 

14. Europaparlamentet understryker betydelsen av en intelligent och uppkopplad 

trafikinfrastruktur och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att införa 

en adekvat heltäckande, gränsöverskridande och driftkompatibel infrastruktur. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram bestämmelser för civilrättsligt 

ansvar, vilka beaktar bevisbördan och är anpassade till utvecklingen av autonoma 

fordon. Parlamentet understryker hur viktigt det är att säkerställa en tydlig uppdelning 

av ansvaret mellan utvecklare, tillverkare av olika delar samt montörer av autonoma 
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fordon, tjänsteleverantörer (transporttjänster eller tjänster som krävs för att autonoma 

fordon ska fungera) och slutanvändare, för att garantera säkerheten och passagerarnas 

rättigheter, personuppgiftsskyddet och skyddet mot hackerattacker. 

16. Europaparlamentet understryker att tillförlitlig positions- och tidsinformation från de 

europeiska satellitnavigeringsprogrammen Galileo och Egnos är av avgörande betydelse 

för att införa autonoma fordon, i synnerhet för navigations- och säkerhetssystem 

i autonoma fordon å ena sidan och för intelligenta transportsystem och 

trafikstyrningssystem å andra sidan. 

17. Europaparlamentet understryker det stora mervärde som autonoma fordon erbjuder 

personer med nedsatt rörlighet, då dessa fordon gör att de effektivare kan delta i den 

privata biltrafiken och därmed underlättar deras vardag. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att senast 2019 föreslå en gemensam 

europeisk strategi (inklusive en gemensam färdplan) för autonoma transportsätt och för 

närmare samarbete mellan alla berörda intressenter, inklusive en noggrann analys och 

rekommendationer rörande marknadens dynamik och utveckling. Kommissionen 

uppmanas att vid behov se över och anpassa unionens ramlagstiftning för att stödja 

utveckling och användning av autonoma transportsätt. Parlamentet vill så snart som 

möjligt se att man färdigställer och sänder upp de satelliter som behövs för att fullborda 

det europeiska positioneringssystemet Galileo, så att ett sådant system kan användas 

som standardpositioneringssystem för autonoma transportsätt. 

19. Europaparlamentet konstaterar att utvecklingen av autonoma fordon kräver en proaktiv 

och engagerad inställning från institutionernas sida, både på unionsnivå och 

i medlemsstaterna, samt att teknikcentrum och bilindustrin involveras. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla europeiska 

infrastrukturstandarder så att man kan börja använda autonoma fordon samt att ta fram 

en färdplan för att införa dessa standarder. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inkludera 

hantering av automatiserade fordon i utbildningen och fortbildningen av 

lastbilschaufförer, och att låta detta ingå som en del av körkortsutbildningen för 

personbilar. 

22. Europaparlamentet påminner om att enhetlighet och säkerhet i obemannade flygplan bör 

säkerställas genom bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 216/20081. 

  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av 

gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för 

luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 

2004/36/EG (EUT L 79, 19.3.2008, s. 1). 
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