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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

– med beaktande av artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av direktiv 85/374/EEG1,

– med beaktande av artikel 56 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Artificiell intelligens (AI) och annan framväxande digital teknik har potential att 
förändra våra samhällen och ekonomier till det bättre. Det är dock omöjligt att helt och 
hållet utesluta risken för materiella skador, personskador eller förlust av liv till följd av 
att sådan teknik används.

B. Inom olika transportindustrier har automatisering och AI på flera olika nivåer 
tillämpats. Därutöver inbegriper AI användning av många typer av teknik, såsom 
självkörande fordon, obemannade luftfartygssystem och smarta trafikledningslösningar.

C. Unionens ram för skadeståndsansvar kompletteras av nationella ansvarsordningar, och 
båda bör återspegla den framväxande teknikens komplexitet för att garantera högsta 
möjliga skyddsnivå samtidigt som man stöder teknisk innovation. Unionen saknar en 
harmoniserad skadeståndsordning för AI-produkter. Att främja införande och 
användning av AI i EU bör vara en topprioritering för unionen och ett underliggande 
mål för utvecklingen av ramen för skadeståndsansvar för AI-produkter. Uppgifter visar 
att upp till nittio procent av alla trafikolyckor åtminstone delvis inträffar till följd av 
mänskliga misstag. Självkörande fordon bör omfattas av ett etiskt ramverk. Ett sådant 
ramverk skulle visserligen kunna förhindra fel inom maskinbaserat beslutsfattande och 
algoritmer, men en harmoniserad skadeståndsordning är nödvändig för att säkerställa att 
alla skador som orsakas av AI-system ersätts fullt ut.

D. Unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen bör säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för produkter och tjänster och en sund systemförvaltning både på förhand 
och under en produkts livscykel, och samtidigt underlätta ersättning till offren i 
efterhand. Den tekniska utvecklingen inom AI bör även i fortsättningen vara 
människocentrerad, och produkter och tillämpningar som använder AI bör bidra till 
mänsklig utveckling och en hög livskvalitet.

1. Europaparlamentet understryker att AI kan användas på olika nivåer i fordon, i 
transportinfrastruktur och bland de olika transportsätten och att AI har en betydande 
inverkan på graden av autonomi hos systemet, från fullständig förarkontroll till full 
autonomi, samt att förarens skadeståndsansvar följaktligen överförs gradvis till andra 
parter ju högre grad av autonomi de automatiserade körsystemen har. Parlamentet 
efterlyser tydliga unionsomfattande definitioner för alla typer av transportsätt och 

1 Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29; svensk 
specialutgåva, område 15, volym 6, s. 239).
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infrastruktur som utnyttjar AI-baserad programvara och en motsvarande 
riskklassificering för att stödja en ansvarsmekanism när det gäller att klargöra 
ansvarsfrågor för att säkerställa högsta möjliga skydds- och säkerhetsstandarder, samt 
betonar att säkerhet är av avgörande betydelse inom transportsektorn och att säkerhet 
och ansvar kan beskrivas som två sidor av samma mynt.

2. Europaparlamentet påminner om att transportsektorn sedan årtionden tillbaka integrerar 
AI-teknik, i synnerhet genom införandet av automatisk tågmanövrering, även i tätorter 
där helt automatiserad, förarlös drift har ökat systemtillgängligheten, nätkapaciteten och 
driftseffektiviteten.

3. Europaparlamentet understryker att automatiska funktioner kan medföra betydande 
säkerhetsförbättringar på medellång och lång sikt, men även oavsedda effekter, t.ex. i 
fråga om cybersäkerhet och dataskydd. Samtidigt som samexistensen av flera 
automatiseringsnivåer utgör en utmaning skulle AI även kunna användas för planering 
och styrning av logistikkedjor samt för ökad effektivitet, motståndskraft, tillförlitlighet, 
hållbarhet, driftskompatibilitet och flexibilitet. Parlamentet noterar även den enorma 
potential som AI har för personer med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet. 
Parlamentet betonar behovet av ökad kontroll inom ramen för en skadeståndsordning på 
unionsnivå för AI-produkter för att garantera säkerheten för personer med 
funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet.

4. Europaparlamentet betonar vikten av att fastställa en tydlig ansvarsfördelning mellan 
programvaruutvecklare, tillverkare av olika komponenter, tjänste- och dataleverantörer 
samt operatörer och slutanvändare för att säkerställa bästa möjliga produktsäkerhet och 
respekt för konsumenternas rättigheter. Parlamentet framhåller behovet av att fastställa 
en lämplig fördelning av risker som uppstår i samband med ny digital interaktion mellan 
infrastruktur och fordon, och av att tillämpa en rättvis skadeståndsordning i samband 
med fel i systemprogramvaran och nätproblem, liksom risker relaterade till 
programmeringsval som för närvarande inte omfattas i tillräckligt hög grad. 

5. Europaparlamentet understryker att det för AI-relaterade tillämpningar inom 
transportsektorn med en särskild högriskprofil behövs en riskbaserad metod som bygger 
på automatiseringsgraden och systemets självinlärningskapacitet. Parlamentet påminner 
om behovet av rättsliga krav för AI-tillämpningar med en högriskprofil. Parlamentet 
noterar emellertid att denna metod inte bör baseras på en förhandsidentifiering av vissa 
sektorer, såsom transport, som sektorer där högrisk-AI tillämpas utan snarare på 
områdesspecifika och teknikneutrala bedömningar. Parlamentet framhåller behovet av 
att harmonisera sådana krav i hela unionen för att säkerställa högsta möjliga nivå av 
produktsäkerhet och lägsta möjliga risk för användarna när de använder AI-system, 
samt betonar den grundläggande roll som försiktighetsprincipen enligt artikel 191 i 
EUF-fördraget spelar i samband med riskanalys och riskhantering. Parlamentet 
efterlyser adekvata åtgärder som svar på behovet av en ändamålsenlig strategi för 
dataskydd och hantering av risker med anknytning till hackning och cyberbrottslighet. 

6. Europaparlamentet noterar att ansvaret enligt gällande bestämmelser om 
produktsäkerhet ligger hos tillverkaren, om detta inte motbevisas, och att det är 
tillverkaren och/eller utvecklaren som har bevisbördan. Parlamentet betonar att denna 
princip bör utvidgas till att omfatta AI-produkter. I fall där tillverkaren och/eller 
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utvecklaren bevisats inte vara ansvariga anser parlamentet att en operatör som har en 
högre grad av kontroll än ägaren eller användaren av en faktisk produkt eller tjänst som 
är utrustad med AI är bäst lämpad att hantera riskerna, och att bevisbördan därför bör 
överföras till operatören i fråga. Parlamentet konstaterar att varje skyldighet bör åvila 
den aktör som är bäst lämpad att hantera risken. Parlamentet betonar att konsumentens 
samtycke är en grundläggande princip för utveckling av AI-baserade transporttjänster. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att införa metoder för att certifiera 
sådana tjänster. Parlamentet noterar att skyddet av unionsmedborgare och 
unionsbaserade företag som använder AI-teknik förutsätter en tydlig ansvarsfördelning 
mellan de olika involverade parterna, oavsett om parterna är unionsbaserade eller inte 
(extraterritoriell tillämplighet). 

7. Europaparlamentet betonar vikten av att garantera åtminstone samma 
produktsäkerhetsnivå som för närvarande, också med hänsyn till unionens mål om en 
”nollvision”, för att underlätta tillgången till rättsmedel för olycksoffren, förhindra att 
de nuvarande rättegångskostnaderna ökar samt undvika rättslig oförutsebarhet, särskilt 
för företag som saluför sina produkter inom unionen och globalt. Parlamentet framhäver 
i detta sammanhang behovet av att snabbt tillhandahålla ersättning till offren, oavsett 
ansvarskedjan. 

8. Europaparlamentet anser att ansvaret, trots graden av automatisering och integrering av 
AI i transportsystem och fordon, alltid i slutändan måste ligga hos en fysisk eller 
juridisk person, i syfte att säkerställa rättslig förutsebarhet och samtidigt främja 
investeringar och en korrekt användning av tekniken.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att se till att förarna har fått adekvat utbildning och 
alltid är fullt medvetna om ett fordons automatiseringsgrad och sin egen ansvarsnivå 
och att de bör informeras om sina fordons AI-system och relaterade begränsningar av 
sådana system såsom aktivering, avaktivering och fel. Dessutom bör funktionerna i 
fordonet regelbundet påminna föraren om att han eller hon är ansvarig för att övervaka 
fordonets status samt ge tydliga varningar till föraren om AI-systemets begränsningar. 
Parlamentet betonar att förare inte kan hållas ansvariga om det kan påvisas att de har 
använt fullständigt automatiserade körsystem på lagligt sätt. 

10. Europaparlamentet konstaterar att det finns ett behov av att använda teknik för 
händelseskrivare vid allvarliga olyckor vilken möjliggör spårning av en ansvarig fysisk 
eller juridisk person, med full respekt för dataskydds- och integritetslagstiftningen. 
Parlamentet betonar den centrala roll som lagring, delning och förvaltning av data 
kommer att få för spridningen av AI på området för mobilitet, och betonar att 
händelseskrivare under inga omständigheter får användas som permanenta 
spårningssystem. Parlamentet efterlyser mer forskning och utveckling, med både 
offentliga och privata medel, och mer tester, för att förbättra produktsäkerheten och 
därmed trafiksäkerheten, och åtminstone också tillhandahålla konkreta uppgifter som 
kan bidra till en vidareutveckling. Parlamentet noterar att det för att begränsa 
incidenterna till ett minimum behövs en underliggande toppmodern infrastruktur och ett 
intelligent transportsystem som fungerar med uppdaterade, klara och tolkningsbara data. 

11. Europaparlamentet efterlyser ytterligare analys av behovet att anpassa 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG2 och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/103/EG3 på grund av fordons automatiska funktioner. Parlamentet 
uppmanar eftertryckligen kommissionen att göra regelbundna utvärderingar av EU:s 
rättsliga ramar för transport för att säkerställa att unionen kan hantera de säkerhets- och 
ansvarsmässiga utmaningar som är kopplade till integreringen av AI-teknik. Vidare 
uppmanar parlamentet kommissionen att undersöka möjligheten att i unionens 
produktsäkerhetslagstiftning inkludera krav som svar på de säkerhetsrisker som 
felaktiga data utgör. 

12. Europaparlamentet understryker att ansvarsordningar i händelse av en olycka eller 
överträdelse av trafiklagstiftningen måste utformas noggrant för varje 
automatiseringsgrad och AI-integrering och förmedlas på ett tydligt sätt till användarna 
för att säkerställa en smidig övergång från fullt ansvar för föraren till fullt ansvar för 
tillverkaren och operatören.

13. Europaparlamentet konstaterar att den grad i vilken obemannade system inom 
transportnätet, såsom automatiserade fordon och obemannade luftfartygssystem, kan 
integreras i markinfrastruktur respektive luftrummet bygger på många variabla signaler 
och förhållanden samt eventuella faror eller hinder som man kan stöta på. Parlamentet 
konstaterar att en sådan ökning av användningen, särskilt i tätorter, fortlöpande kommer 
att sätta den gällande skadeståndsordningen på prov, och efterlyser därför regelbundna 
uppdateringar av digitala kartor, trafikledningssystem och regler för gemensamt 
utnyttjande av data med en obligatorisk, adekvat minimiuppsättning information om och 
instruktioner för användning av produkter utrustade med AI samt med avseende på 
vägnätet, och en korrekt utveckling och spridning av U-space. Parlamentet anser att ett 
människocentrerat perspektiv bör ligga till grund för uppdateringar och utveckling av 
rättsliga ramar för automatisering och AI-integrering inom transport.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram riktlinjer för att undvika 
splittrade regleringsmetoder på nationell nivå, med beaktande av direktiv 85/374/EEG 
och befintliga nationella ansvarsordningar. Parlamentet betonar behovet av en ram för 
skadeståndsansvar på unionsnivå och framhåller att splittringen skulle att ha mycket 
skadliga effekter på utvecklingen av sådan teknik och på konkurrenskraften för 
unionens företag, särskilt små och medelstora företag, samt skulle undergräva den 
rättsliga förutsebarheten och säkerheten och göra det svårare att snabbt ersätta offren. 
Parlamentet konstaterar att den aktör som är bäst lämpad att hantera risken bör hållas 
ansvarig, på grundval av en vederbörlig rättslig process.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 
30.12.2006, s. 18).
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för 
motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EUT L 263, 
7.10.2009, s.11).
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