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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 direktivet om produktansvar (85/374/EEG),

– 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. Den artificiella intelligensen på transportområdet driver på utvecklingen av nästa 
generations it-system, och dess tillämpning inbegriper användning av många typer av 
teknik, såsom självkörande fordon och trafikledningslösningar.

C. Unionens ram för ansvar kompletteras av nationella ansvarsordningar, och båda bör 
återspegla den framväxande teknikens komplexitet för att ge samma skyddsnivå 
samtidigt som man upprätthåller en balans i förhållande till behoven av teknisk 
innovation. 

D. Unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen bör säkerställa en hög 
produktsäkerhetsnivå både på förhand och under en produkts hela livscykel, och 
samtidigt underlätta ersättning till offren i efterhand.

1. Europaparlamentet understryker att artificiell intelligens kan tillämpas på olika nivåer 
i fordon och har en betydande inverkan på deras autonomi och därmed på 
skadeståndsansvaret.

2. Europaparlamentet understryker att automatiska funktioner kan medföra betydande 
säkerhetsförbättringar på medellång och lång sikt. Parlamentet konstaterar att artificiell 
intelligens även skulle kunna användas för planering och styrning av logistikkedjor samt 
för ökad effektivitet, motståndskraft, tillförlitlighet och flexibilitet.

3. Europaparlamentet betonar vikten av att fastställa en tydlig ansvarsfördelning mellan 
programvaruutvecklare, tillverkare av olika komponenter, tjänsteleverantörer samt 
operatörer och slutanvändare.

4. Europaparlamentet understryker att det för AI-relaterade tillämpningar med en särskild 
högriskprofil behövs en riskbaserad metod som bygger på automatiseringsgraden.

5. Europaparlamentet anser att en operatör som har en högre grad av kontroll än ägaren 
eller användaren av en faktisk produkt eller tjänst som är utrustad med artificiell 
intelligens är bäst lämpad att hantera riskerna, och att operatören i fråga därför bör 
hållas ansvarig. Parlamentet konstaterar att varje skyldighet bör åvila den aktör som är 
bäst lämpad att hantera risken.
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6. Europaparlamentet betonar vikten av att garantera samma produktsäkerhetsnivå som för 
närvarande, för att underlätta tillgången till rättsmedel för olycksoffren, förhindra att de 
nuvarande rättegångskostnaderna ökar samt undvika osäkerhet om rättsläget, särskilt för 
företag som saluför sina produkter inom EU och globalt.

7. Europaparlamentet betonar vikten av att se till att förarna alltid är fullt medvetna om 
ett fordons automatiseringsgrad och sin egen ansvarsnivå: förarna 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.

8. Europaparlamentet konstaterar att det finns ett behov av att använda händelseskrivare 
vid allvarliga olyckor, med full respekt för dataskydds- och integritetslagstiftningen.

9. Europaparlamentet efterlyser ytterligare analyser av behovet att anpassa det europeiska 
körkortsdirektivet till följd av fordons automatiska funktioner.

10. Europaparlamentet understryker att ansvarsordningar i händelse av en olycka eller 
överträdelse av trafiklagstiftningen måste utformas noggrant för varje 
automatiseringsgrad och förmedlas på ett tydligt sätt till användarna för att säkerställa 
en smidig övergång mellan fullt ansvar för föraren och fullt ansvar för tillverkaren och 
väghållaren.

11. Europaparlamentet konstaterar att automatiserade fordon hanterar variabla signaler och 
förhållanden. Parlamentet efterlyser därför regelbundna uppdateringar av digitala kartor 
med en obligatorisk minimiuppsättning information om vägnätet.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram riktlinjer för att undvika 
splittrade regleringsmetoder på nationell nivå, med beaktande av direktivet om 
produktansvar och nationella ansvarsordningar.


