
PR\1156484DA.docx PE623.787v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Transport- og Turismeudvalget

2018/2089(INI)

20.7.2018

UDKAST TIL BETÆNKNING

om selvkørende biler i europæisk transport
(2018/2089(INI))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Wim van de Camp

Ordførere for udtalelse (*):

Arndt Kohn, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Emil Radev, Retsudvalget

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54



PE623.787v01-00 2/10 PR\1156484DA.docx

DA

PR_INI

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING .............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................8



PR\1156484DA.docx 3/10 PE623.787v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om selvkørende biler i europæisk transport
(2018/2089(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. maj 2018 om "På vej til automatiseret 
mobilitet: En EU-strategi for fremtidens mobilitet" (COM(2018)0283),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2016 om "En europæisk 
strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer – en milepæl hen imod 
samarbejdende, opkoblet og automatiseret mobilitet" (COM(2016)0766),

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2018 om en europæisk strategi for 
samarbejdende intelligente transportsystemer1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget (A8-
0000/2018),

A. der henviser til, at EU-strategien for opkoblet og automatiseret mobilitet er tæt 
forbundet med Kommissionens politiske prioriteter, navnlig prioriteterne for dens 
dagsordener for beskæftigelse, vækst og investeringer, forskning og innovation, 
mobilitet og transport og det digitale indre marked;

B. der henviser til, at langt de fleste trafikulykker skyldes menneskelige fejl, og at der som 
sådan er et absolut behov for at mindske mulighederne for sådanne fejl, samtidig med at 
den personlige mobilitet opretholdes;

C. der henviser til, at EU bør tilskynde til og videreudvikle de digitale teknologier til brug 
for automatiseret mobilitet for at mindske antallet af menneskelige fejl, trafikhændelser 
og trafikdræbte;

D. der henviser til, at flere lande over hele verden (f.eks. USA, Kina og Japan) hurtigt 
bevæger sig i retning af tilgængeliggørelse af både opkoblet og automatiseret mobilitet 
på markedet; der henviser til, at Europa er nødt til at reagere meget mere proaktivt på 
den hurtige udvikling i denne sektor og tilskynde til, at der træffes initiativer;

E. der henviser til, at Amsterdamerklæringen (2016) beskriver samarbejdet mellem 
medlemsstaterne, Kommissionen og industrien på området for opkoblede og 
automatiserede køretøjer;

F. der henviser til, at autonom transport omfatter alle former for fjernstyrede, 
automatiserede og selvkørende vej-, jernbane-, sø- og lufttransportmidler;

G. der henviser til, at Kommissionens meddelelse om "På vej til automatiseret mobilitet: 

                                               
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0063.
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En EU-strategi for fremtidens mobilitet" er en vigtig milepæl i EU-strategien for 
opkoblet og automatiseret mobilitet; der henviser til, at der bør lægges vægt på 
selvkørende mobilitet, da fuldt ud selvkørende køretøjer vil kunne fungere uden 
opkoblede funktioner;

Generelle principper

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse om "På vej til automatiseret mobilitet: En 
EU-strategi for fremtidens mobilitet", som fastlægger en strategi, der skal gøre EU 
førende i verden inden for indførelse af sikre systemer for automatiseret mobilitet, som 
øger trafiksikkerheden og -effektiviteten og bekæmper trængsel og emissioner;

2. anerkender de indledende skridt, som Kommissionen og medlemsstaterne har taget med 
hensyn til fremtidens automatiserede mobilitet, og kvitterer for de lovgivningsmæssige 
initiativer vedrørende ITS-direktivet1 og de foreslåede ændringer af direktivet om 
forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed2 og forordningen om den generelle 
sikkerhed for motorkøretøjer3;

3. anerkender potentialet for automatiseret mobilitet for mange sektorer, herunder nye 
forretningsmuligheder for nystartede virksomheder, SMV'er og industrien;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forelægge lovgivningsmæssige tiltag, 
navnlig vedrørende databeskyttelse, dataadgang og cybersikkerhed, jf. Parlamentets 
beslutning af 13. marts 2018 om en europæisk strategi for samarbejdende intelligente 
transportsystemer;

5. påpeger, at meddelelsen mangler en analyse af og forslag til selvkørende køretøjer inden 
for andre transportformer; opfordrer Kommissionen til at sørge for analyser og 
strategier, der er rettet mod specifikke transportformer;

6. glæder sig over det arbejde, der udføres på Rådets møder på højt niveau vedrørende 
selvkørende biler, og ser gerne, at arbejdet også udvides til at omfatte andre 
transportformer end vejtransport;

7. understreger, at de tekniske standarder for køretøjer og infrastruktur (f.eks. 
færdselstavler og signalsystemer) bør udvikles og tilpasses på internationalt plan, EU-
plan og nationalt plan på grundlag af principperne om en åben og teknologineutral 
tilgang og sikring af en gnidningsløs grænseoverskridende interoperabilitet;

8. bemærker, at køretøjs- og rutedata er grundlæggende elementer for at opnå selvkørende 
biler; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at sikre, at hindringerne for 
anvendelsen af sådanne data fjernes, og at der indføres et stærkt reguleringssystem i 
denne henseende i god tid;

9. understreger den forventede massive stigning i data, der genereres af og overføres fra 
selvkørende køretøjer, og understreger behovet for at anvende ikke-personlige, 

                                               
1 EUT L 207 af 6.8.2010, s. 1.
2 COM(2018)0274.
3 COM(2018)0286.
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anonymiserede data for at kunne bringe selvkørende køretøjer i anvendelse;

10. understreger, at fuldt selvkørende køretøjer vil være kommercielt tilgængelige i 2030, 
og at der er behov for at indføre passende lovgivningsmæssige rammer så hurtigt som 
muligt for at håndtere de deraf følgende ændringer;

Vejtransport

11. minder om de nye sikkerhedsregler, der er en del af de vejledende principper for 
menneske-maskine-grænseflader, som blev foreslået i den endelige GEAR 2030-
rapport;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at nå frem til en fælles 
holdning og til at samarbejde, således at EU kan indtage en ledende rolle i den 
internationale tekniske harmonisering af automatiserede køretøjer inden for rammerne 
af FN/ECE og Wienerkonventionen, navnlig i forbindelse med alle drøftelser i 
FN/ECE's Verdensforum for Harmonisering af Køretøjsforskrifter (arbejdsgruppe 29) 
og arbejdsgruppen for automatiserede/selvkørende og opkoblede køretøjer;

13. understreger, at der er behov for en klar lovgivning, der gør det obligatorisk at installere 
hændelsesdataregistreringsudstyr i overensstemmelse med eCall-forordningen1 for så 
hurtigt som muligt at præcisere og gøre det muligt at håndtere spørgsmål om retligt 
ansvar;

14. understreger, at der er ved at opstå bekymring over, at brugerne er efterladende, når de 
bruger køretøjer, der kræver en vis grad af førerens indgriben; opfordrer til, at der 
gennemføres yderligere undersøgelser vedrørende gennemførligheden af og sikkerheden 
ved automatiserede køretøjer på niveau 3, navnlig med hensyn til over for føreren at 
tilkendegive behovet for at gribe ind og de farer, der kan opstå ved eventuel forsinket 
indgriben;

15. opfordrer Kommissionen til sammen med de berørte parter at udarbejde etiske 
retningslinjer for kunstig intelligens og sikringssystemer med henblik på at sikre en 
sammenhængende tilgang til de etiske spørgsmål vedrørende selvkørende systemer, der 
er relevante for automatiserede køretøjer;

16. fremhæver bytrafikkens forventede udfordringer med hensyn til trængsel som følge af 
den udbredte anvendelse af selvkørende køretøjer og understreger behovet for nye 
løsninger, der omfatter bildeling, prajning af køretøjer og andre løsningsmodeller;

Lufttransport

17. fremhæver den nyligt vedtagne EASA-forordning om opdaterede 
luftfartssikkerhedsregler, som blandt andet omfatter bestemmelser, der giver et solidt 
retsgrundlag for det første sæt omfattende EU-regler for alle former for civile droner; 
minder om, hvor nødvendig vedtagelsen af EASA-forordningen var, i betragtning af at 
der også forekommer nye teknologier, som f.eks. ubemandede luftfartøjer (UAV'er), i 
det europæiske luftrum, og at dette krævede en tilpasning af EU's nuværende 

                                               
1 EUT L 123 af 19.5.2015, s. 77.
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lovgivningsmæssige rammer og af divergerende nationale regler;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til straks også at forelægge detaljerede regler 
om automatiserede luftfartøjer, som kræver særlige og skræddersyede specifikationer, 
da en tilgang, der kun indbefatter UAV'er og drift, ikke er egnet til at sikre en sikker 
integration af automatiserede luftfartøjer i et luftrum, der deles med bemandede 
luftfartøjer; minder om, at UAV'er har brug for sikre og certificerede intelligente 
systemer samt et særligt luftrums- og forvaltningsmiljø;

19. minder om Warszawa-erklæringen fra 2016 om droner som en løftestang for 
beskæftigelse og nye forretningsmuligheder; gentager betydningen af de planlagte tiltag 
med henblik på at udvikle EU's droneøkosystem, som forventes at være på plads i 2019, 
og bygge videre på de vejledende principper i Riga-erklæringen;

Vandvejstransport

20. understreger potentialet for og merværdien af autonome skibe, navnlig på de indre 
vandveje og i nærskibsfart, hvilket kan føre til en nedgang i antallet af ulykker til søs, 
hvoraf de fleste skyldes menneskelige fejl;

21. opfordrer Kommissionen til at afgrænse og fastlægge automatiseringsniveauer for både 
indlands- og havskibsfarten og fælles standarder for at harmonisere og stimulere 
anvendelsen af autonome skibe;

22. opfordrer til flere projekter som f.eks. Maritime Unmanned Navigation through 
Intelligence in Networks ("Ubemandet havskibsfart ved hjælp af intelligente netværk", 
MUNIN), som medfinansieres af EU under det syvende rammeprogram, med henblik på 
at videreudvikle teknologien for autonome skibe i EU;

Jernbanetransport

23. opfordrer Kommissionen til sammen med industrien at udarbejde fælles protokoller og 
standarder, der gør det muligt at indføre selvkørende tog- og letbanesystemer;

24. understreger bytrafikkens voksende udfordringer med trængsel og de muligheder, som 
automatiserede offentlige transportsystemer giver for at tackle disse udfordringer; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte projekter, der tager 
disse udfordringer op ved hjælp af innovation inden for automatiseret offentlig 
transport;

Forbrugerrettigheder

25. opfordrer Kommissionen til at oprette omfattende regler for førerens eller operatørens 
retlige ansvar på alle automatiseringsniveauer inden for alle transportformer; 
understreger, at dette retlige ansvar skal kommunikeres klart via handelsmærkning eller 
andre former for kommunikation;

Forsknings- og uddannelsesbehov

26. understreger behovet for at udvikle centrale teknologier inden for autonom mobilitet 
(f.eks. formalisering og simuleringer af den menneskelige hjerne og kognition under 
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kørsel, systemer til perception af omgivelserne og kunstig intelligens) i EU for at holde 
trit med konkurrencen og skabe arbejdspladser;

27. opfordrer til initiativer, der kortlægger og behandler spørgsmål vedrørende ændringer i 
beskæftigelsesbehovet, i betragtning af behovet for nye færdigheder både inden for 
fremstilling af køretøjer og erhvervsmæssig brug gennem uddannelsesmæssig 
omstilling;

28. opfordrer indtrængende Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at foreslå 
initiativer til fremme af de færdigheder og den uddannelse, der er nødvendig for at
holde EU på forkant med sektoren for selvkørende køretøjer;

29. minder om de 300 000 000 EUR, der er afsat til Horisont 2020 til forsknings- og 
innovationsprogrammer om automatiserede køretøjer fra 2014 til 2020, og anbefaler, at 
disse programmer videreføres og forlænges i den næste flerårige finansielle periode for 
2021-2027 (Horisont Europa);

30. understreger behovet for testanlæg til virkelige forhold på tværs af EU med henblik på 
grundig test og udvikling af nye teknologier; opfordrer indtrængende hver enkelt 
medlemsstat til senest i 2020 at udpege byområder og andre områder uden for byerne, 
hvor selvkørende køretøjer til forskningsbrug kan afprøves under virkelige 
trafikforhold, samtidig med at trafiksikkerheden i disse områder sikres;

31. opfordrer til omfattende forskning i de langsigtede virkninger af autonom transport på 
områder som f.eks. forbrugertilpasning, samfundsaccept, fysiologiske reaktioner, 
fysiske reaktioner og social mobilitet som følge af førerløs transport;

°

° °

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Vores mobilitetssystem undergår p.t. dybtgående forandringer for at blive mere digitalt, 
sikrere og renere. Den yderligere automatisering af køretøjerne inden for alle transportformer, 
navnlig for så vidt angår opkoblede og automatiserede vejkøretøjer, samt fremskridtene inden 
for informations- og kommunikationsteknologierne giver store muligheder for at forbedre 
trafikstrømmene, øge sikkerheden for alle brugere og mindske transportens indvirkning på 
miljøet. Samtidig har de et stort potentiale for at styrke den europæiske industris og de 
europæiske virksomheders konkurrenceevne i og uden for transportsektoren. Når først den 
automatiserede mobilitet er tilgængelig i stor skala og som en del af hverdagslivet, forventes 
den at medføre betydelige fordele for vores samfund, for så vidt angår innovative 
mobilitetstjenester i byer og landdistrikter, mere fleksibel offentlig transport og bedre 
skræddersyede valg for alle borgere.

Selv om den teknologiske udvikling sker hurtigt og efterstræbes kraftigt på internationalt plan, 
er der fortsat betydelige problemer med hensyn til udviklingen og integrationen af de 
automatiserede køretøjer og de dertil knyttede mobilitetstjenester, når det gælder tekniske 
standarder for køretøjer og infrastruktur, dataanvendelse og datasikkerhed og dertil knyttet 
sikring af privatlivets fred, ansvar i forbindelse med føringen af køretøjerne, retligt ansvar, 
etik, samfundsaccept og sameksistens af de automatiserede og personkontrollerede køretøjer.

Med hensyn til den opkoblede og automatiserede vejtransport tages der via initiativer fra 
medlemsstaterne, industrien og Kommissionen allerede fat på vigtige elementer i den 
integrerede politik på området, herunder både de køretøjsrelaterede aspekter (dvs. GEAR 
2030-rapporten) og transport- og kommunikationsinfrastrukturen (dvs. den europæiske 
strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer). Efter Amsterdamerklæringen fra 
2016 om samarbejde på området for opkoblet og automatiseret kørsel fortsætter arbejdet 
yderligere inden for rammerne af Rådets møder på højt niveau vedrørende selvkørende biler. 
Parlamentet anbefalede i marts 2018 i sin beslutning om strategien for samarbejdende 
intelligente transportsystemer blandt andet, at EU's lovrammer skulle styrkes for at sikre 
grænseoverskridende interoperabilitet i hele EU og regler vedrørende retligt ansvar i 
forbindelse med opkoblet transport og for at fastsætte regler for adgang til køretøjsintegrerede 
data.

Kommissionen opstiller med sin meddelelse om en EU-strategi for fremtidens mobilitet, som 
denne betænkning omhandler, en europæisk dagsorden, som omfatter en fælles vision og 
identificerer understøttende tiltag til udvikling og udbredelse af centrale teknologier, tjenester 
og infrastruktur, der hovedsageligt vedrører selvkørende biler i trafikken. De planlagte 
initiativer på kortere sigt omfatter bidrag fra den automatiserede mobilitet til projektet om nul 
trafikdræbte inden 2050 med henblik på mindskelse af antallet af trafikdræbte, støtte til 
etablering af infrastruktur gennem Connecting Europe-faciliteten, 5G-prøvning og 
lovgivningsforslag med henblik på en sikker gennemførelse af den automatiserede mobilitet. 
De foreslåede ændringer af direktivet om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed og af 
forordningen om den generelle sikkerhed af motorkøretøjer har navnlig til formål at integrere 
særlige sikkerhedshensyn vedrørende automatiseret kørsel i EU-lovgivningen.

Ordførerens holdning
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Den opkoblede og automatiserede bil udgør i øjeblikket en spydspids inden for udviklingen af 
automatiseret mobilitet. Personbiler med automatiske kørselsfunktioner ud over det 
nuværende niveau 3 vil kort efter 2020 og fremefter indtage den europæiske 
vejtransportsektor, og teknologierne vil gøre yderligere fremskridt og sprede sig til alle former 
for vejtransport, herunder erhvervskøretøjer og lastbiler. Det er derfor nødvendigt at fortsætte 
og intensivere de dermed forbundne indsatser på alle niveauer: vedrørende 
lovgivningsrammer, forskning og innovation, afprøvning og ibrugtagning af køretøjer under 
virkelige forhold samt vej- og kommunikationsinfrastruktur. Det er vigtigt, at Europa er på 
forkant med udviklingen inden for dette område for at kunne udnytte fordelene ved 
automatiseret vejtransport og konkurrere med de enormt store indsatser, der ydes andre steder, 
som f.eks. i USA, Kina og Japan. Ordføreren foreslår navnlig, at man hurtigst muligt 
behandler udestående spørgsmål inden for databeskyttelse, anvendelse af køretøjs- og rutedata 
samt cybersikkerhed. Desuden skal standardiseringsbestræbelserne på internationalt plan, 
navnlig inden for rammerne af FN/ECE og Wienerkonventionen, koordineres yderligere og 
bidrage til at sikre gnidningsløs interoperabilitet mellem køretøjerne på tværs af grænserne. På 
grundlag af den voksende erfaring med automatiserede biler på niveau 3 bør 
forskningsindsatsen tage fat på nye fænomener som f.eks. førerens efterladenhed. Da 
systemer med kunstig intelligens spiller en stadig større rolle, haster det også med at udvikle 
retningslinjer om etiske spørgsmål vedrørende disse systemer i selvkørende køretøjer.

Ud over vejtransport bliver potentialet for automatiserede køretøjer mere og mere tydeligt 
inden for logistiksektoren, den offentlige transport og andre transportformer, dvs. autonome 
fartøjer inden for transport ad indre vandveje og nærskibsfart, droner, der transporterer varer 
(og endda står for taxaflyvning), og automatiserede letbanesystemer som f.eks. i den 
kollektive bytrafik. Kommissionen behandlede desværre ikke disse områder i sin meddelelse.

Hvad angår lufttransport, mener ordføreren, at der er behov for uden forsinkelse at fremlægge 
detaljerede regler for automatiserede luftfartøjer og deres sikre integration i luftrummet på 
grundlag af f.eks. "U-Space"-planen fra juni 2017 og den nye EASA-forordning.

Med hensyn til vandvejstransport, hvor autonome skibe kan reducere antallet af ulykker som 
følge af menneskelige fejl, bør Kommissionen være proaktiv med hensyn til at fremme 
indførelsen af autonome skibe og udvikle en fælles tilgang til automatisering af 
indlandsskibsfart sideløbende med relevante tekniske standarder.

Hvad angår jernbanetransport, understreger ordføreren potentialet i innovative automatiserede 
offentlige transportsystemer til at tackle udfordringerne inden for bymæssig mobilitet og 
trængsel og opfordrer til, at der træffes foranstaltninger til at fremme og støtte projekter, der 
tager hånd om disse spørgsmål.

Da den fremtidige mobilitet bevæger sig i retning af automatisering, er det afgørende at 
udvikle centrale teknologier og central videnskab inden for autonom mobilitet gennem 
initiativer, der fremmer forskning, uddannelse og erhvervsuddannelse på området, og som for 
eksempel støttes under Horisont Europa-programmet. Herudover mener ordføreren, at de 
potentielle langsigtede virkninger af selvkørende/førerløs transport fortjener en større 
forskningsindsats med hensyn til de samfundsmæssige konsekvenser.

Ordføreren er desuden overbevist om, at enhver strategisk tilgang fra EU's side vedrørende 
autonom mobilitet skal omfatte initiativer til at tackle de sandsynlige ændringer i 
beskæftigelsesmønstrene og efterspørgslen efter nye færdigheder inden for fremstilling og 



PE623.787v01-00 10/10 PR\1156484DA.docx

DA

brug af køretøjer.
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