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SUGGESTIES

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie juridische zaken 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien Richtlijn 85/374/EEG van de Raad1,

– gezien artikel 56 van zijn Reglement,

A. overwegende dat artificiële intelligentie (“AI”) en andere opkomende digitale 
technologieën onze samenleving en onze economie ten goede kunnen transformeren; 
overwegende dat het evenwel onmogelijk is eventuele schade, letsel of verlies van 
mensenlevens als gevolg van de werking van dergelijke technologieën volledig uit te 
sluiten;

B. overwegende dat in diverse takken van de vervoersector inmiddels uiteenlopende niveaus 
van automatisering en AI worden toegepast; overwegende bovendien dat AI het gebruik 
van diverse soorten technologieën inhoudt, waaronder autonome voertuigen, onbemande 
luchtvaartuigsystemen en oplossingen voor intelligent verkeersbeheer;

C. overwegende dat het civielrechtelijk aansprakelijkheidskader in de Unie wordt aangevuld 
door nationale aansprakelijkheidsregelingen en dat beide de complexiteit van opkomende 
technologieën moeten weerspiegelen om het hoogste beschermingsniveau te waarborgen 
en tegelijkertijd technologische innovatie te ondersteunen; overwegende dat de Unie een 
geharmoniseerd civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor AI-producten ontbeert; 
overwegende dat het aanmoedigen van de uitrol en de brede toepassing van AI in de EU 
de hoogste prioriteit moet krijgen binnen de Unie en een onderliggende doelstelling moet 
vormen voor het uitwerken van het aansprakelijkheidskader voor AI-producten; 
overwegende dat uit gegevens blijkt dat tot 90 % van de verkeersongevallen minstens ten 
dele te wijten is aan menselijke fouten; overwegende dat autonome voertuigen moeten 
worden onderworpen aan een ethisch kader; overwegende dat de invoering van een 
dergelijk kader weliswaar kan voorkomen dat er fouten sluipen in machinale 
besluitvorming en algoritmen, maar dat er daarnaast een geharmoniseerde 
aansprakelijkheidsregeling nodig is om te waarborgen dat alle door AI-systemen 
veroorzaakte schade volledig wordt vergoed;

D. overwegende dat de wetgeving van de Unie en de lidstaten moet zorgen voor een hoog 
niveau van productveiligheid en veiligheid van diensten en een degelijk systeembeheer, 
zowel vooraf als gedurende de hele levenscyclus van een product, en ook de 
schadeloosstelling van slachtoffers achteraf moet bevorderen; overwegende dat de 
technologische ontwikkeling op het gebied van AI mensgericht moet blijven en dat 
producten en toepassingen op basis van AI moeten bijdragen tot menselijke ontwikkeling 

1 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29).
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en een goede levenskwaliteit;

1. benadrukt dat AI op verschillende niveaus kan worden toegepast in voertuigen, 
vervoersinfrastructuur en tussen vervoerwijzen, en een grote invloed heeft op de graad 
van autonomie van het systeem, gaande van volledige controle door de bestuurder tot 
volledige autonomie, en dat er bijgevolg sprake is van een geleidelijke verschuiving van 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder naar andere partijen naargelang van 
de graad van autonomie van het geautomatiseerd rijsysteem; dringt er bij de Unie op aan 
duidelijke definities vast te stellen voor alle soorten vervoerwijzen en 
vervoersinfrastructuur waarin AI-software wordt gebruikt, en een overeenkomstige 
risico-indeling op te stellen die in het kader van een aansprakelijkheidsregeling kan 
worden gebruikt ter verduidelijking van kwesties in verband met verantwoordelijkheid 
om de hoogste normen inzake veiligheid en beveiliging te waarborgen, en benadrukt 
hierbij dat veiligheid van het allergrootste belang is in de vervoersector en kan worden 
omschreven als de ene zijde van de medaille, terwijl aansprakelijkheid als de andere zijde 
van diezelfde medaille wordt beschouwd;

2. wijst er nogmaals op dat de vervoersector al tientallen jaren bezig is met het integreren 
van AI-technologieën, in het bijzonder met de invoering van automatische treinbesturing 
(ATO), onder meer in stedelijke gebieden waar volledig geautomatiseerd vervoer zonder 
bestuurder heeft geleid tot vergroting van de systeembeschikbaarheid, netwerkcapaciteit 
en operationele efficiëntie;

3. benadrukt dat geautomatiseerde functies op de middellange en lange termijn aanzienlijke 
verbeteringen van de veiligheid kunnen opleveren, maar ook onbedoelde gevolgen 
kunnen hebben, onder meer in verband met cyberveiligheid en gegevensbescherming; 
merkt op dat het naast elkaar bestaan van diverse niveaus van automatisering weliswaar 
een uitdaging vormt, maar dat AI ook kan worden gebruikt voor de planning en aansturing 
van logistieke ketens en het vergroten van efficiëntie, veerkracht, betrouwbaarheid, 
duurzaamheid, interoperabiliteit en flexibiliteit, en een enorm potentieel inhoudt voor 
personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit; benadrukt dat een 
scherpere controle in het kader van een civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel van de 
Unie voor AI-producten noodzakelijk is met het oog op het waarborgen van de veiligheid 
van personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit;

4. benadrukt het belang van een duidelijk gedefinieerde verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen softwareontwikkelaars, fabrikanten van diverse 
onderdelen, dienstverleners, gegevensverstrekkers, exploitanten en eindgebruikers, 
teneinde de best mogelijke productveiligheid en eerbiediging van de consumentenrechten 
te waarborgen; wijst op de noodzaak om te zorgen voor een passende verdeling van de 
risico’s die voortvloeien uit nieuwe digitale interacties tussen infrastructuur en 
voertuigen, en om een eerlijke aansprakelijkheidsregeling toe te passen voor functionele 
softwarestoringen, netwerkstoringen en risico’s in verband met programmeringskeuzes 
die momenteel onvoldoende gedekt worden; 

5. benadrukt dat voor in de vervoersector gebruikte AI-gerelateerde toepassingen met een 
specifiek hoog risicoprofiel behoefte is aan een op risico gebaseerde aanpak, afhankelijk 
van de mate van automatisering en het zelflerend vermogen van het systeem; wijst erop 
dat er wettelijke vereisten nodig zijn voor AI-toepassingen met een hoog risicoprofiel; 



AD\1209074NL.docx 5/9 PE646.911v02-00

NL

merkt evenwel op dat deze aanpak niet mag inhouden dat bepaalde sectoren, zoals de 
vervoersector, van tevoren worden aangemerkt als sectoren waarin AI met een hoog risico 
wordt toegepast, maar gebaseerd moet zijn op gebiedsspecifieke en technologieneutrale 
beoordelingen; beklemtoont dat deze vereisten moeten worden geharmoniseerd voor de 
hele Unie om het hoogste niveau van productveiligheid te waarborgen en de risico’s voor 
gebruikers bij het besturen van AI-systemen tot een minimum te beperken, en wijst op 
het cruciale belang van het voorzorgsbeginsel, als verankerd in artikel 191 VWEU, voor 
risicoanalyses en risicobeheer; dringt erop aan passend te reageren op de behoefte aan 
een geschikte benadering voor gegevensbescherming en het omgaan met risico’s die 
verband houden met hacking en cybercriminaliteit; 

6. merkt op dat volgens de huidige regelgeving inzake productveiligheid de producent 
aansprakelijk blijft totdat het tegendeel is bewezen en dat ook de bewijslast bij de 
producenten en/of ontwikkelaars ligt; beklemtoont dat dit beginsel moet worden 
uitgebreid tot AI-producten; beveelt aan dat in gevallen waarin bewijzen aantonen dat de 
producent en/of ontwikkelaar niet aansprakelijk zijn, een exploitant met een hogere mate 
van controle dan de eigenaar of gebruiker van gegeven producten of diensten die zijn 
uitgerust met AI, moet worden beschouwd als de partij die in de beste positie verkeert om 
de risico’s te beheren, en dat de bewijslast in dat geval moet verschuiven naar de 
exploitant; merkt op dat elke verplichting moet berusten bij de actor die in de beste positie 
verkeert om het risico aan te pakken; benadrukt dat instemming van de consument een 
fundamenteel beginsel is voor de ontwikkeling van vervoerdiensten op basis van AI; 
dringt er bij de Commissie op aan methoden voor het certificeren van dergelijke diensten 
te ontwikkelen; merkt op dat de bescherming van burgers en bedrijven in de Unie die 
gebruikmaken van AI-technologieën een duidelijke verdeling van de 
verantwoordelijkheid tussen de verschillende betrokken partijen vereist, ongeacht of deze 
partijen in de Unie gevestigd zijn of niet (extraterritoriale werking); 

7. benadrukt dat ten minste hetzelfde niveau van productveiligheid moet worden 
gewaarborgd als het niveau dat momenteel geldt, waarbij ook rekening wordt gehouden 
met het streefdoel van de Unie in verband met “Vision Zero”, dat het voor slachtoffers 
van ongevallen gemakkelijker moet worden om verhaal te halen, dat een verhoging van 
de huidige proceskosten moet worden voorkomen en dat rechtsonzekerheid moet worden 
vermeden, met name voor bedrijven die hun producten in de Unie en wereldwijd in de 
handel brengen; beklemtoont in dit verband dat slachtoffers snel schadeloos moeten 
worden gesteld, ongeacht de aansprakelijkheidsketen; 

8. is van mening dat, niettegenstaande het niveau van automatisering en van integratie van 
AI in vervoersystemen en voertuigen, de verantwoordelijkheid uiteindelijk altijd moet 
liggen bij een natuurlijke of rechtspersoon, teneinde rechtszekerheid te waarborgen en 
tegelijkertijd investeringen en de juiste toepassing van de technologie te stimuleren;

9. benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat bestuurders naar behoren zijn opgeleid 
en zich altijd ten volle bewust zijn van het niveau van automatisering van een voertuig en 
van hun aansprakelijkheid, en dat ze op de hoogte moeten zijn van de AI-systemen in hun 
voertuig en de ermee samenhangende beperkingen zoals activering, deactivering en falen; 
benadrukt bovendien dat ingebouwde systemen de bestuurder er periodiek op moeten 
wijzen dat hij of zij verantwoordelijk is om toe te zien op de voertuigstatus en dat de 
bestuurder duidelijke waarschuwingen moet krijgen over de limieten van het AI-systeem; 
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benadrukt dat bestuurders niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien wordt 
vastgesteld dat zij volledig geautomatiseerde rijsystemen conform de wet hebben 
gebruikt; 

10. merkt op dat er gebeurtenisregistratietechnologie moet worden ingezet, te gebruiken in 
het geval van zware ongevallen, met volledige inachtneming van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waarmee het 
mogelijk is de verantwoordelijkheid van een natuurlijke of rechtspersoon vast te stellen; 
beklemtoont dat het opslaan, delen en beheren van gegevens van cruciaal belang zullen 
zijn voor de uitrol van AI in de mobiliteitssector en benadrukt dat een registratiesysteem 
in geen geval mag worden gebruikt als permanent traceringssysteem; dringt aan op meer 
onderzoek en ontwikkeling, zowel met openbare als met particuliere middelen, en op 
bijkomende tests, niet alleen om de productveiligheid en daarmee de verkeersveiligheid 
te vergroten, maar ook om te zorgen voor concrete gegevens ter bevordering van verdere 
ontwikkeling; merkt op dat het om incidenten tot een minimum te beperken noodzakelijk 
is te beschikken over een geavanceerde onderliggende infrastructuur, een intelligent 
vervoerssysteem dat functioneert op basis van actuele, duidelijke en interpreteerbare 
gegevens; 

11. dringt aan op verder onderzoek om na te gaan of het nodig is Richtlijn 2006/126/EG van 
het Europees Parlement en de Raad2 en Richtlijn 2009/103/EG van het Europees 
Parlement en de Raad3 aan te passen vanwege de geautomatiseerde functies van 
voertuigen; verzoekt de Commissie met klem een periodieke beoordeling uit te voeren 
van het Europese regelgevingskader voor de vervoersector om ervoor te zorgen dat dit 
geschikt is om in te spelen op de uitdagingen op het gebied van veiligheid en 
aansprakelijkheid die verband houden met de integratie van AI-technologieën; verzoekt 
de Commissie bovendien om na te gaan of het mogelijk is in de EU-regelgeving inzake 
productveiligheid voorschriften op te nemen in verband met de veiligheidsrisico’s van 
gebrekkige data; 

12. benadrukt dat er voor elk niveau van automatisering en AI-integratie nauwkeurig 
uitgewerkte aansprakelijkheidsregelingen in geval van ongeval of overtreding van de 
verkeersregels moeten worden opgesteld, en dat deze op een duidelijke manier aan de 
gebruikers moeten worden meegedeeld om te zorgen voor een soepele overgang van 
volledige aansprakelijkheid van de bestuurder naar volledige aansprakelijkheid van de 
fabrikant en de exploitant;

13. wijst erop dat de mate waarin onbemande systemen in het vervoersnet, zoals 
geautomatiseerde voertuigen en onbemande luchtvaartuigsystemen, kunnen worden 
geïntegreerd in de landinfrastructuur en het luchtruim, afhankelijk is van vele variabele 
signalen en omstandigheden en van eventuele gevaren of obstakels die kunnen opduiken; 
merkt op dat een dergelijke toename van het gebruik, met name in stedelijke gebieden, 

2 Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 
betreffende het rijbewijs (PB L 403 van 30.12.2006, blz. 18).

3 Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 
betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming 
aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de 
verzekering tegen deze aansprakelijkheid (PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11).
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het bestaande civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voortdurend op de proef zal 
stellen; dringt daarom aan op een regelmatige update van digitale kaarten, 
verkeersbeheersystemen en voorschriften inzake het delen van data met een verplicht 
minimaal en passend pakket van informatie en instructies in verband met het gebruik van 
met AI uitgeruste producten en het wegennet, en dringt tevens aan op een correcte 
ontwikkeling en uitrol van “U-space”; is van mening dat mensgerichtheid het centrale 
uitgangspunt moet zijn bij het actualiseren en uitwerken van het regelgevingskader inzake 
automatisering en integratie van AI in de vervoersector;

14. verzoekt de Commissie richtsnoeren op te stellen om versnipperde 
regelgevingsbenaderingen op nationaal niveau te voorkomen, en daarbij rekening te 
houden met Richtlijn 85/374/EEG van de Raad en bestaande nationale 
aansprakelijkheidsregelingen; benadrukt dat een Uniekader inzake civielrechtelijke 
aansprakelijkheid noodzakelijk is en beklemtoont dat versnippering uiterst nadelig zou 
zijn voor de ontwikkeling van deze technologieën en voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen in de Unie, met name kmo’s, en dat versnippering de 
rechtszekerheid en veiligheid zou ondermijnen en een snelle schadeloosstelling van 
slachtoffers in de weg zou staan; merkt op dat de aansprakelijkheid moet berusten bij de 
actor die in de beste positie verkeert om het risico aan te pakken, te bepalen aan de hand 
van een passende gerechtelijke procedure. 
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