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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 85/374/ΕΟΚ1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 56 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη («ΤΝ») και άλλες αναδυόμενες ψηφιακές 
τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες 
μας προς το καλύτερο· ωστόσο, είναι αδύνατο να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο 
ζημίας, τραυματισμού ή απώλειας ζωής που προκύπτει από τη λειτουργία των εν λόγω 
τεχνολογιών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους των μεταφορών έχουν 
εφαρμοστεί διάφοροι βαθμοί αυτοματοποίησης ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η TN 
προϋποθέτει τη χρήση πολλών ειδών τεχνολογιών, όπως τα αυτόνομα οχήματα, τα 
συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και οι έξυπνες λύσεις διαχείρισης της 
κυκλοφορίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο για την αστική ευθύνη στην Ένωση συμπληρώνεται 
από εθνικά καθεστώτα ευθύνης και ότι θα πρέπει, τόσο το μεν όσο και τα δε, να 
αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα των αναδυόμενων τεχνολογιών, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και να υποστηρίζεται, παράλληλα, η 
τεχνολογική καινοτομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση στερείται εναρμονισμένου 
καθεστώτος αστικής ευθύνης για προϊόντα ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης και της προώθησης της ΤΝ στην ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα για την Ένωση και υποκείμενο στόχο για την ανάπτυξη του πλαισίου 
ευθύνης που αφορά τα προϊόντα ΤΝ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει δεδομένων, ως και 
ενενήντα τοις εκατό των τροχαίων ατυχημάτων οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει σε 
ανθρώπινο λάθος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αυτόνομα οχήματα θα πρέπει να 
υπόκεινται σε δεοντολογικό πλαίσιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η 
θέσπιση ενός τέτοιου πλαισίου μπορεί να αποτρέψει σφάλματα στη λήψη αποφάσεων 
από μηχανές και αλγορίθμους, είναι απαραίτητο ένα εναρμονισμένο καθεστώς ευθύνης, 
για να εξασφαλίζεται ότι θα αποκαθίσταται πλήρως κάθε ζημία που προκαλείται από 
συστήματα ΤΝ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενωσιακή και η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας των προϊόντων και των υπηρεσιών και ισχυρή διαχείριση 
συστημάτων, τόσο εκ των προτέρων όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος, και παράλληλα να διευκολύνουν την εκ των υστέρων αποζημίωση των 

1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα 
ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).
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θυμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική ανάπτυξη στην ΤΝ θα πρέπει να 
παραμείνει ανθρωποκεντρική και ότι τα προϊόντα και οι εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται 
η ΤΝ θα πρέπει να οδηγούν στην ανθρώπινη ανάπτυξη και σε καλή ποιότητα ζωής·

1. υπογραμμίζει ότι η ΤΝ μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικά επίπεδα στα οχήματα, στις 
υποδομές των μεταφορών και μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στον βαθμό αυτονομίας του συστήματος, με διακυμάνσεις από τον απόλυτο 
έλεγχο του οδηγού ως την πλήρη αυτονομία, και, ως εκ τούτου, υπάρχει σταδιακή 
μετατόπιση της αστικής ευθύνης από τον οδηγό προς άλλα μέρη, όσο μεγαλύτερος είναι 
ο βαθμός αυτονομίας των συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης· ζητεί σαφείς 
ενωσιακούς ορισμούς για όλα τα είδη τρόπων μεταφοράς και τις υποδομές που 
χρησιμοποιούν λογισμικό ΤΝ και μια αντίστοιχη ταξινόμηση κινδύνου για την 
υποστήριξη ενός μηχανισμού ευθύνης που θα αποσαφηνίζει ζητήματα ευθύνης, ώστε να 
εξασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας και προστασίας, τονίζοντας 
ότι η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας για τον τομέα των μεταφορών και ότι θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η μία όψη του νομίσματος, με την ευθύνη να αποτελεί 
την άλλη όψη·

2. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών ενσωματώνει τεχνολογίες ΤΝ εδώ και 
δεκαετίες, ιδίως με τη θέσπιση της αυτοματοποιημένης λειτουργίας των τρένων (ΑΤΟ), 
μεταξύ άλλων σε αστικές περιοχές, όπου πλήρως αυτοματοποιημένες λειτουργίες χωρίς 
οδηγό έχουν αυξήσει τη διαθεσιμότητα του συστήματος, την ικανότητα του δικτύου και 
την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα·

3. υπογραμμίζει ότι οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες μπορούν να επιφέρουν 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια, 
αλλά και ανεπιθύμητες συνέπειες, π.χ. όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια ή την 
ιδιωτικότητα των δεδομένων· σημειώνει ότι, ενώ η συνύπαρξη διαφορετικών επιπέδων 
αυτοματοποίησης αποτελεί πρόκληση, η ΤΝ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για τον 
σχεδιασμό και την καθοδήγηση των αλυσίδων εφοδιαστικής, καθώς και για την αύξηση 
της αποδοτικότητας, της ανθεκτικότητας, της αξιοπιστίας, της βιωσιμότητας, της 
διαλειτουργικότητας και της ευελιξίας, και ότι έχει τεράστιες δυνατότητες για άτομα με 
αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα· τονίζει την ανάγκη για αυξημένη επίβλεψη βάσει 
ενός ενωσιακού καθεστώτος ευθύνης για προϊόντα ΤΝ, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια 
των ατόμων με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα·

4. τονίζει ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί σαφής διαχωρισμός της ευθύνης που υπέχουν 
οι σχεδιαστές λογισμικού, οι κατασκευαστές διαφόρων στοιχείων, οι πάροχοι υπηρεσιών 
και δεδομένων, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι τελικοί χρήστες, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ασφάλεια για τα προϊόντα και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών· επισημαίνει την ανάγκη να καθοριστεί η κατάλληλη 
κατανομή των κινδύνων που προκύπτουν από τις νέες ψηφιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
υποδομών και οχημάτων και να εφαρμοστεί ένα καθεστώς δίκαιης αποζημίωσης για τις 
λειτουργικές αποτυχίες του λογισμικού, τις αποτυχίες του δικτύου και τους κινδύνους 
που σχετίζονται με επιλογές προγραμματισμού που δεν καλύπτονται επαρκώς επί του 
παρόντος· 

5. υπογραμμίζει ότι για εφαρμογές που σχετίζονται με την ΤΝ στον τομέα των μεταφορών 
και έχουν συγκεκριμένο προφίλ υψηλού κινδύνου, είναι αναγκαία μια προσέγγιση βάσει 
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κινδύνου ανάλογα με το επίπεδο αυτοματισμού και την αυτομάθηση του συστήματος· 
επισημαίνει την ανάγκη για νομικές απαιτήσεις για τις εφαρμογές ΤΝ με προφίλ υψηλού 
κινδύνου· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα πρέπει να βασιστεί στον εκ 
των προτέρων προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων, όπως οι μεταφορές, ως τομέων που 
εφαρμόζουν ΤΝ υψηλού κινδύνου, αλλά μάλλον σε ειδικές ανά τομέα και τεχνολογικά 
ουδέτερες αξιολογήσεις· τονίζει την ανάγκη να είναι αυτές οι απαιτήσεις εναρμονισμένες 
σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
των προϊόντων και το ελάχιστο επίπεδο κινδύνου για τους χρήστες, ενώ χειρίζονται τα 
συστήματα ΤΝ, και τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει για την ανάλυση κινδύνου 
και τη διαχείριση κινδύνου η αρχή της προφύλαξης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 191 
της ΣΛΕΕ· ζητεί να υπάρξει επαρκής αντιμετώπιση της ανάγκης για κατάλληλη 
προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την αντιμετώπιση των 
κινδύνων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική πειρατεία και το κυβερνοέγκλημα· 

6. σημειώνει ότι, βάσει των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την προστασία των προϊόντων, ο 
παραγωγός συνεχίζει να είναι υπεύθυνος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, ενώ το βάρος 
αποδείξεως το φέρουν οι παραγωγοί και/ή οι κατασκευαστές· τονίζει ότι αυτή η αρχή θα 
πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα ΤΝ· συνιστά, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός και/ή ο κατασκευαστής δεν υπέχουν ευθύνη, να 
θεωρείται ο φορέας εκμετάλλευσης που έχει υψηλότερο βαθμό ελέγχου από τον 
ιδιοκτήτη ή τον χρήστη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που διαθέτει ΤΝ ως ο πλέον 
κατάλληλος φορέας για να διαχειρίζεται τους κινδύνους και, ως εκ τούτου, να 
μετατοπίζεται το βάρος απόδειξης σε αυτόν· σημειώνει ότι κάθε υποχρέωση θα πρέπει 
να βαρύνει τον φορέα που είναι ο πλέον κατάλληλος για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο· 
τονίζει ότι η συναίνεση του καταναλωτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την ανάπτυξη της 
ΤΝ στις υπηρεσίες μεταφορών· παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει μέσα για την 
πιστοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών· σημειώνει ότι για την προστασία των πολιτών και 
των επιχειρήσεων της Ένωσης που χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ απαιτείται σαφής 
κατανομή της ευθύνης μεταξύ των διάφορων μερών που συμμετέχουν, ανεξάρτητα από 
το αν εδράζουν στην ΕΕ ή βρίσκονται εκτός ΕΕ (εξωεδαφικό αποτέλεσμα)· 

7. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας των 
προϊόντων με εκείνο που ισχύει επί του παρόντος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το όραμα 
της ΕΕ για μηδενικές απώλειες, ώστε να διευκολυνθεί η αποκατάσταση των θυμάτων 
ατυχημάτων και να αποφευχθεί η αύξηση των δικαστικών εξόδων σε σχέση με τα 
σημερινά τους επίπεδα, καθώς και η ανασφάλεια δικαίου, ιδίως για τις επιχειρήσεις που 
εμπορεύονται τα προϊόντα τους στην Ένωση και παγκοσμίως· προσδίδει, εν προκειμένω, 
έμφαση στην ανάγκη μα παρασχεθεί ταχεία αποζημίωση στα θύματα, ανεξάρτητα από 
την αλυσίδα της ευθύνης· 

8. πιστεύει ότι, παρά τον βαθμό εξέλιξης του αυτοματισμού και της ενσωμάτωσης της ΤΝ 
στα συστήματα μεταφορών και στα οχήματα, εν τέλει η ευθύνη πρέπει πάντοτε να 
αποδίδεται σε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου και να ενθαρρυνθούν, ταυτόχρονα, οι επενδύσεις και η σωστή 
εφαρμογή της τεχνολογίας·

9. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί είναι κατάλληλα καταρτισμένοι 
και ότι πάντοτε έχουν πλήρη επίγνωση του επιπέδου αυτοματοποίησης ενός οχήματος 
και του επιπέδου ευθύνης τους, και ότι θα πρέπει να ενημερώνονται για τα συστήματα 
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ΤΝ των οχημάτων τους και τους σχετικούς περιορισμούς των εν λόγω συστημάτων, όπως 
η ενεργοποίηση, η απενεργοποίηση, η αποτυχία· επιπλέον, τα χαρακτηριστικά επί του 
οχήματος θα πρέπει να υπενθυμίζουν περιοδικά στον οδηγό ότι είναι υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματος και να δείχνουν στον οδηγό σαφείς 
προειδοποιήσεις για τα όρια των συστημάτων ΤΝ· τονίζει ότι δεν μπορούν να υπέχουν 
ευθύνη οι οδηγοί εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν χρησιμοποιήσει νομίμως τα πλήρως 
αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης· 

10. σημειώνει ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιείται τεχνολογία καταγραφής συμβάντων για 
χρήση σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων, με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, και ότι τούτο καθιστά δυνατό τον 
εντοπισμό ενός υπεύθυνου φυσικού ή νομικού προσώπου· επισημαίνει τον καίριο ρόλο 
που θα έχει η αποθήκευση, η κοινοχρησία και η διαχείριση δεδομένων για την εφαρμογή 
της ΤΝ στην κινητικότητα και τονίζει ότι οι συσκευές καταγραφής δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται ως συστήματα μόνιμου εντοπισμού· ζητεί 
περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη τόσο με δημόσια όσο και με ιδιωτικά μέσα, καθώς και 
περισσότερες δοκιμές, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των προϊόντων και, ως εκ 
τούτου, η οδική ασφάλεια, αλλά και για να παρασχεθούν συγκεκριμένα δεδομένα που θα 
συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη· σημειώνει ότι χρειάζεται μια υποκείμενη 
υποδομή με τεχνολογία αιχμής, ένα σύστημα ευφυών μεταφορών, που θα λειτουργεί με 
επικαιροποιημένα και σαφή ερμηνεύσιμα δεδομένα, προκειμένου να μειωθούν στο 
ελάχιστο τα συμβάντα· 

11. ζητεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανάλυση της ανάγκης να προσαρμοστούν η οδηγία 
2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2 και η οδηγία 
2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3, λόγω των 
αυτοματοποιημένων λειτουργιών των οχημάτων· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διενεργήσει περιοδική αξιολόγηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου για τις 
μεταφορές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
ασφάλειας και ευθύνης που αφορούν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών ΤΝ· καλεί, 
επιπλέον, την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στην 
ενωσιακή νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων απαιτήσεις που αφορούν τους 
κινδύνους που θέτουν για την ασφάλεια τα εσφαλμένα δεδομένα· 

12. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος ή παραβίασης της 
νομοθεσίας για την κυκλοφορία πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένα για κάθε 
επίπεδο αυτοματισμού και ενσωμάτωσης της ΤΝ και να κοινοποιούνται με σαφή τρόπο 
στους χρήστες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την πλήρη ευθύνη 
του οδηγού στην πλήρη ευθύνη του κατασκευαστή και του φορέα λειτουργίας·

13. σημειώνει ότι ο βαθμός στον οποίο τα αυτοματοποιημένα συστήματα στο δίκτυο 
μεταφορών, όπως τα αυτοματοποιημένα οχήματα και τα συστήματα μη επανδρωμένων 

2 Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006, για την άδεια οδήγησης (ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 18).

3 Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από 
την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς 
ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 263 της 7.10.2009, σ. 11).
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αεροσκαφών, μπορούν να ενσωματωθούν στην επίγεια υποδομή και στον εναέριο χώρο, 
εξαρτάται από πολλές μεταβλητές σημάνσεις και συνθήκες, καθώς και από τυχόν 
κινδύνους ή εμπόδια που μπορεί να προκύψουν· σημειώνει ότι η εν λόγω αύξηση της 
χρήσης, ιδίως στις αστικές περιοχές, θα συνιστά διαρκή δοκιμασία για το υφιστάμενο 
καθεστώς αστικής ευθύνης, και ζητεί, ως εκ τούτου, την τακτική επικαιροποίηση των 
ψηφιακών χαρτών, των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας και των κανόνων 
κοινοχρησίας δεδομένων που προβλέπουν ένα υποχρεωτικό ελάχιστο και κατάλληλο 
σύνολο πληροφοριών και οδηγιών για τη χρήση προϊόντων εξοπλισμένων με ΤΝ και 
σχετικά με το οδικό δίκτυο, καθώς και για την ορθή ανάπτυξη και εφαρμογή του 
συστήματος «U-space»· φρονεί ότι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση θα πρέπει να είναι η 
βάση για οποιαδήποτε επικαιροποίηση και ανάπτυξη του ρυθμιστικού πλαισίου που 
αφορά τον αυτοματισμό και την ενσωμάτωση της ΤΝ στις μεταφορές·

14. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή των 
κατακερματισμένων ρυθμιστικών προσεγγίσεων σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 85/374/ΕΟΚ και τα υφιστάμενα εθνικά καθεστώτα ευθύνης· τονίζει 
την ανάγκη για ένα ενωσιακό πλαίσιο αστικής ευθύνης και υπογραμμίζει ότι ο 
κατακερματισμός θα ήταν εξαιρετικά επιζήμιος για την ανάπτυξη των εν λόγω 
τεχνολογιών και για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ένωσης, ιδίως των 
ΜΜΕ, και ότι θα υπονόμευε την ασφάλεια δικαίου και τη γενική ασφάλεια και θα 
παρεμπόδιζε την ταχεία αποζημίωση των θυμάτων· σημειώνει ότι η ευθύνη θα πρέπει 
να βαρύνει τον φορέα που είναι ο πλέον κατάλληλος για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, 
μετά από προσήκουσα δικαστική διαδικασία. 
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