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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake autonoom rijden in het Europees vervoer
(2018/2089(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 mei 2018 getiteld "Op weg naar 
geautomatiseerde mobiliteit: een EU-strategie voor de mobiliteit van de toekomst" 
(COM(2018) 283),

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 november 2016 over een Europese 
strategie betreffende ITS, op weg naar de introductie van coöperatieve, 
communicerende en geautomatiseerde voertuigen (COM(2016) 766),

– gezien de resolutie van 13 maart 2018 over een Europese strategie voor coöperatieve 
slimme vervoerssystemen1,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en de adviezen van de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie juridische 
zaken (A8-0000/2018),

A. overwegende dat de Europese strategie voor communicerende en geautomatiseerde 
voertuigen nauw verbonden is met de politieke prioriteiten van de Commissie, met 
name de agenda voor werkgelegenheid, groei en investering, onderzoek en innovatie, 
mobiliteit en transport en de digitale eengemaakte markt;

B. overwegende dat de overweldigende meerderheid van verkeersongevallen te wijten is 
aan menselijke fouten en derhalve een dwingende noodzaak bestaat om het risico op 
dergelijke fouten te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de persoonlijke 
mobiliteit;

C. overwegende dat de EU digitale technologieën voor automatisch vervoer moet 
stimuleren en verder ontwikkelen om het aantal menselijke fouten, verkeersongevallen 
en doden op de weg te verlagen;

D. overwegende dat diverse landen wereldwijd (bijv. de VS, China en Japan) hard werken 
aan het op de markt brengen van communicerende en geautomatiseerde voertuigen; 
overwegende dat Europa veel proactiever moet reageren op de snelle ontwikkelingen in 
deze sector en initiatieven moet stimuleren;

E. overwegende dat de Verklaring van Amsterdam (2016) de samenwerking beschrijft 
tussen de lidstaten, de Commissie en de sector op het gebied van communicerende en 
geautomatiseerde voertuigen;

F. overwegende dat autonoom vervoer alle vormen van op afstand bestuurde, 
geautomatiseerde en autonome vervoersmiddelen op de weg, het spoor en het water 

                                               
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0063.



PE623.787v01-00 4/11 PR\1156484NL.docx

NL

bestrijkt;

G. overwegende dat de mededeling van de Commissie getiteld "Op weg naar 
geautomatiseerde mobiliteit: een EU-strategie voor de mobiliteit van de toekomst" een 
belangrijke mijlpaal vormt in de EU-strategie voor communicerende en 
geautomatiseerde voertuigen; overwegende dat meer aandacht moet worden gegeven 
aan autonoom vervoer, gegeven het feit dat volledig autonome voertuigen in staat zullen 
zijn te functioneren zonder communicatiefunctionaliteit;

Algemene beginselen

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie getiteld "Op weg naar 
geautomatiseerde mobiliteit: een EU-strategie voor de mobiliteit van de toekomst" 
waarin een benadering wordt beschreven die ertoe moet leiden dat de EU wereldleider 
wordt op het gebied van de implementatie van veilige systemen voor geautomatiseerd 
vervoer, waardoor de veiligheid en efficiëntie op de weg wordt verbeterd en 
verkeersopstoppingen en uitstoot wordt bestreden;

2. erkent de eerste stappen genomen door de Commissie en lidstaten op het gebied van het 
geautomatiseerde vervoer van de toekomst en erkent de wetgevende initiatieven met 
betrekking tot de ITS-richtlijn1 en de voorgestelde herzieningen van de richtlijn 
betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur2 en de 
verordening betreffende de algemene veiligheid van motorvoertuigen3;

3. erkent het potentieel van geautomatiseerd vervoer voor vele sectoren, met inbegrip van 
nieuwe zakelijke mogelijkheden voor start-ups, kmo's en de industrie;

4. dringt er bij de Commissie op aan stappen te ondernemen op het gebied van wetgeving, 
met name betreffende bescherming van gegevens, toegang tot gegevens en beveiliging 
van computersystemen, overeenkomstig de resolutie van 13 maart 2018 over een 
Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen;

5. wijst erop dat er in de mededeling geen analyse wordt gemaakt van of voorstellen 
worden gedaan voor autonome voertuigen in andere vervoerswijzen; roept de 
Commissie op tot de tenuitvoerlegging van analyses en strategieën voor specifieke 
vervoerswijzen;

6. verwelkomt het werk dat is verricht tijdens de bijeenkomsten op hoog niveau van de 
Raad over autonome voertuigen en zou graag zien dat dit werk wordt uitgebreid naar 
andere vervoerswijzen dan wegvervoer;

7. onderstreept dat technische normen voor voertuigen en infrastructuur (bijv. 
verkeersborden en verkeersregelinstallaties) moeten worden ontwikkeld en afgestemd 
op internationaal, EU- en nationaal niveau, op basis van de beginselen van een open en 
technologieneutrale benadering om te zorgen voor een naadloze grensoverschrijdende 
interoperabiliteit;

                                               
1 PB L 207 van 6.8.2010, blz. 1.
2 COM(2018) 274.
3 COM(2018) 286.
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8. merkt op dat voertuig- en routegegevens fundamentele bouwstenen zijn voor het 
realiseren van autonoom verkeer; dringt er derhalve bij de Commissie op aan om de 
obstakels voor het gebruik van dergelijke gegevens weg te nemen en hiervoor tijdig een 
robuuste regelgeving op te zetten;

9. benadrukt de verwachte enorme toename van gegevens die worden geproduceerd, 
verzameld en verzonden door autonome voertuigen en onderstreept de noodzaak van het 
gebruik van niet-persoonlijke, geanonimiseerde gegevens om autonome voertuigen te 
kunnen inzetten;

10. onderstreept dat volledig autonome voertuigen uiterlijk in 2030 commercieel 
verkrijgbaar zullen zijn en dat zo snel mogelijk een passend regulatief raamwerk moet 
worden opgericht met het oog op de resulterende veranderingen;

Wegvervoer

11. vestigt de aandacht op de nieuwe veiligheidsregels in de richtsnoeren voor mens-
machine-interfaces die zijn voorgesteld in het eindverslag van GEAR 2030;

12. dringt erop aan dat de Commissie en de lidstaten een gemeenschappelijke positie 
bereiken en samenwerken zodat de EU een leidende rol kan vervullen binnen de 
internationale technische harmonisatie van geautomatiseerde voertuigen in het kader 
van de VN-ECE en het Verdrag van Wenen, met name in alle besprekingen van het VN-
ECE-wereldforum voor de harmonisatie van voertuigreglementen (Artikel 29-
werkgroep) en de werkgroep Geautomatiseerde/autonome en communicerende 
voertuigen (GRVA);

13. onderstreept de behoefte aan duidelijke wetgeving die de installatie van voorzieningen 
voor gebeurtenisregistratie verplicht, in overeenstemming met de eCall-verordening1, 
teneinde duidelijkheid te scheppen omtrent en de snelle afhandeling mogelijk te maken 
van aansprakelijkheidskwesties;

14. onderstreept de groeiende bezorgdheid met betrekking tot onachtzaamheid bij 
gebruikers tijdens het gebruik van voertuigen die een mate van bestuurdersinterventie 
vereisen; roept ertoe op verder onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid en 
veiligheid van geautomatiseerde voertuigen van niveau 3, met name wat betreft het 
aangeven van de noodzaak voor interventie van de bestuurders en de risico's die zijn 
verbonden aan eventuele vertraagde interventie;

15. roept de Commissie op om samen met belanghebbenden ethische richtsnoeren te 
ontwikkelen voor kunstmatige intelligentie en beveiligingssystemen teneinde een 
samenhangende benadering te bieden tot ethische vraagstukken met betrekking tot 
autonome systemen die relevant zijn voor geautomatiseerde voertuigen;

16. vestigt de aandacht op de verwachte uitdagingen in het stadsverkeer wat betreft 
verkeersopstoppingen als gevolg van de wijdverbreide inzet van autonome voertuigen 
en onderstreept de behoefte aan nieuwe oplossingen waarin gedeeld gebruik, het delen 

                                               
1 PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77.
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van ritten en andere modellen zijn opgenomen;

Luchtvervoer

17. vestigt de aandacht op de recentelijk aangenomen EASA-verordening met betrekking 
tot de bijgewerkte regels voor de veiligheid van de luchtvaart, die onder meer 
bepalingen bevat die een solide rechtsgrondslag bieden voor de allereerste uitgebreide 
EU-voorschriften voor alle soorten civiele drones; herinnert eraan hoe noodzakelijk de 
goedkeuring van de EASA-verordening was, gegeven het feit dat nieuwe technologieën, 
zoals onbemande luchtvaartuigen (UAV's) ook in het Europese luchtruim voorkomen, 
en dat dit aanpassing vereiste van het huidige regelgevingskader van de EU en 
afwijkende nationale regels;

18. dringt erop aan dat de Commissie tevens onverwijld gedetailleerde regels vaststelt voor 
geautomatiseerde luchtvaartuigen, die duidelijke specificaties op maat vereisen, gezien 
het feit dat een enkele UAV- en operationele benadering onvoldoende is om te zorgen 
voor de veilige integratie van geautomatiseerde luchtvaartuigen in een luchtruim dat 
wordt gedeeld met bemande luchtvaartuigen; herinnert eraan dat UAV's moeten worden 
uitgerust met veilige en gecertificeerde informatiesystemen, en behoefte hebben aan een 
specifiek luchtruim en een specifieke beheeromgeving;

19. vestigt de aandacht op de Verklaring van Warschau uit 2016, "Drones as a leverage for 
jobs and new business opportunities"; onderstreept het belang van de geplande 
handelingen voor de ontwikkeling van het EU-drone-ecosysteem, dat naar verwachting 
uiterlijk in 2019 zal zijn gerealiseerd, en voor het voortbouwen op de richtsnoeren die 
zijn vastgelegd in de Verklaring van Riga;

Vervoer over water

20. benadrukt het potentieel en de toegevoegde waarde van autonome schepen, met name in 
de binnenvaart en voor zeevervoer op korte afstand, hetgeen kan leiden tot een afname 
in het aantal ongevallen op het water, waarvan de meeste het gevolg zijn van menselijke 
fouten;

21. roept de Commissie op om een beschrijving te geven van de verschillende niveaus van 
automatisering voor zowel de binnenvaart als de zeevaart, alsmede gemeenschappelijk 
normen vast te stellen om het gebruik van autonome schepen te harmoniseren en 
stimuleren;

22. roept op tot meer projecten als Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in 
Networks (MUNIN), medegefinancierd door de EU in het zevende kaderprogramma 
voor verdere ontwikkeling van autonome vervoerstechnologie in de EU;

Vervoer per spoor

23. roept de Commissie op om samen met de sector gemeenschappelijke protocollen en 
normen op te stellen voor autonome trein- en sneltramsystemen;

24. vestigt de aandacht op de groeiende uitdagingen in het stadsvervoer in verband met 
verkeersdrukte, alsmede de mogelijkheden die door geautomatiseerde systemen voor 
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openbaar vervoer worden geboden voor de aanpak van deze uitdagingen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten projecten voor de aanpak van deze uitdagingen door middel 
van innovaties op het gebied van automatisch openbaar vervoer te stimuleren en te 
ondersteunen;

Consumentenrechten

25. verzoekt de Commissie om uitgebreide regels op te stellen met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden van bestuurders op elk niveau van automatisering voor alle 
vervoerswijzen; benadrukt dat deze verantwoordelijkheden duidelijk moeten worden 
aangegeven door middel van commerciële labeling of andere vormen van 
communicatie;

Behoeften op het gebied van onderzoek en onderwijs

26. benadrukt de noodzaak om essentiële autonome technologieën (bijv. formalisering en 
simulatie van het menselijk brein en herkenningsvermogen tijdens het rijden, systemen 
voor omgevingswaarneming en kunstmatige intelligentie) te ontwikkelen in de EU 
teneinde de concurrentie bij te blijven en werkgelegenheid te creëren;

27. roept op tot initiatieven om de veranderingen in de vraag op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en aan te pakken met het oog op de behoefte aan nieuwe vaardigheden, zowel 
in de productie van voertuigen als in het professionele gebruik, door middel van 
omscholing;

28. dringt erop aan dat de Commissie samen met de lidstaten voorstellen doet voor
initiatieven om de vaardigheden en opleidingen te stimuleren die nodig zijn om de EU 
een toonaangevende rol te laten vervullen binnen de autonome voertuigsector;

29. vestigt de aandacht op het bedrag van 300 000 000 EUR dat is uitgetrokken in het kader 
van Horizon 2020 voor onderzoeks- en innovatieprogramma's op het gebied van 
geautomatiseerde voertuigen tussen 2014 en 2020 en beveelt aan dat deze programma's 
worden voortgezet in de volgende meerjarige financiële periode van 2021 tot 2027 
(Horizon Europe);

30. benadrukt de behoefte aan testlocaties in de praktijk in de hele EU om nieuwe 
technologieën te ontwikkelen en testen; dringt erop aan dat de lidstaten uiterlijk in 2020 
stedelijke en buitenstedelijke gebieden aanwijzen waar autonome voertuigen kunnen 
worden getest onder reële verkeersomstandigheden, zonder de verkeersveiligheid in de 
betreffende gebieden in gevaar te brengen;

31. verzoekt om uitgebreid onderzoek naar de langetermijneffecten van autonome 
voertuigen op zaken als acceptatie door consumenten, acceptatie binnen de 
gemeenschap, fysiologische reacties, fysieke reacties en sociale mobiliteit als gevolg 
van vervoer zonder bestuurder;

°
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° °

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Achtergrond

Onze mobiliteit ondergaat ingrijpende veranderingen en wordt digitaler, veiliger en schoner. 
Verdere automatisering van voertuigen in alle vervoerswijzen, en met name communicerende 
en geautomatiseerde wegvoertuigen, samen met vorderingen op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologie, bieden tal van mogelijkheden tot het verbeteren van 
verkeersstromen, het verhogen van de veiligheid voor alle gebruikers, en het verlagen van de 
impact van het vervoer op het milieu. Tegelijkertijd beschikken ze over een groot potentieel 
om het concurrentievermogen van de Europese industrie en ondernemingen in en rondom de 
vervoersector te versterken. Verwacht wordt dat geautomatiseerde mobiliteit, zodra zij op 
grote schaal en dagelijks beschikbaar is, aanzienlijke voordelen voor onze samenleving zal 
opleveren op het gebied van innovatieve mobiliteitsdiensten in steden en plattelandsgebieden, 
flexibeler openbaar vervoer en betere keuzes op maat van alle burgers.

Hoewel de technologische vooruitgang snel verloopt en op internationaal niveau intens wordt 
nagestreefd, zijn er nog steeds belangrijke problemen in verband met de ontwikkeling en 
integratie van geautomatiseerde voertuigen en de daarmee verband houdende 
mobiliteitsdiensten met betrekking tot de technische normen voor voertuigen en 
infrastructuur, het gebruik, de veiligheid en privacy van gegevens, de verantwoordelijkheden 
bij de exploitatie van voertuigen, aansprakelijkheid, ethiek, maatschappelijke aanvaarding en 
het naast elkaar bestaan van geautomatiseerde en door de mens bestuurde voertuigen.

Met betrekking tot communicerende en geautomatiseerde wegvoertuigen, pakken initiatieven 
van de lidstaten, het bedrijfsleven en de Commissie reeds belangrijke elementen van een 
geïntegreerd beleid op dit gebied aan, met inbegrip van zowel voertuiggerelateerde aspecten 
(namelijk het GEAR 2030-verslag) als de vervoers- en communicatie-infrastructuur (namelijk 
de Europese strategie voor C-ITS). In aansluiting op de Verklaring van Amsterdam uit 2016 
over samenwerking op het gebied van communicerende en geautomatiseerde voertuigen, 
wordt het werk tijdens de bijeenkomsten op hoog niveau van de Raad over autonoom rijden 
voortgezet. Het Europees Parlement heeft in maart 2018 in de resolutie over de C-ITS-
strategie onder andere aanbevolen het wetgevend kader van de EU te versterken om te zorgen 
voor grensoverschrijdende interoperabiliteits- en aansprakelijkheidsregels met betrekking tot 
communicerend vervoer voor de gehele EU, teneinde regels voor toegang tot gegevens aan 
boord van voertuigen vast te stellen.

In haar mededeling over een EU-strategie voor de mobiliteit van de toekomst, waarop dit 
verslag betrekking heeft, zet de Commissie een Europese agenda uiteen, met inbegrip van een 
gemeenschappelijke visie en de vaststelling van ondersteunende maatregelen voor de 
ontwikkeling en uitrol van sleuteltechnologieën, -diensten en -infrastructuur die hoofdzakelijk 
verband houden met autonoom rijden op de weg. De geplande initiatieven voor de kortere 
termijn omvatten bijdragen van geautomatiseerde mobiliteit aan de Vision Zero-doelstelling 
om het aantal verkeersdoden tegen 2050 terug te dringen, ondersteuning van de uitrol van 
infrastructuur via de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, 5G-tests en 
wetgevingsvoorstellen met het oog op de veilige implementatie van geautomatiseerde 
mobiliteit. Met name de voorgestelde herzieningen van de richtlijn betreffende het beheer van 
de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en de verordening betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen zijn bedoeld om specifieke veiligheidsoverwegingen met 
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betrekking tot geautomatiseerd vervoer op te nemen in de EU-wetgeving.

Standpunt van de rapporteur

De communicerende en geautomatiseerde auto is momenteel de voorloper van de 
ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde mobiliteit. Personenauto's met 
geautomatiseerde rijfuncties die verder gaan dan het huidige niveau 3 zullen vanaf 2020 
waarschijnlijk zeer snel in het Europese wegvervoer worden opgenomen en de technologieën 
zullen zich verder ontwikkelen en uitbreiden tot alle soorten wegvervoer, met inbegrip van 
bedrijfsvoertuigen en vrachtwagens. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de inspanningen 
op dit gebied op alle niveaus worden voortgezet en geïntensiveerd: betreffende het 
regelgevingskader, onderzoek en innovatie, alsook het testen en inzetten van voertuigen en 
weg- en communicatie-infrastructuur. Het is van cruciaal belang dat Europa op dit gebied 
voorop blijft lopen om de vruchten te kunnen plukken van het geautomatiseerde wegvervoer 
en om met succes te kunnen concurreren met de enorme inspanningen die elders worden 
geleverd, zoals in de VS, China of Japan. Uw rapporteur stelt met name voor om nog 
onopgeloste problemen op het gebied van gegevensbescherming, het gebruik van voertuig- en 
routegegevens en cyberbeveiliging snel aan te pakken. Bovendien moeten de normalisatie-
inspanningen op internationaal niveau, met name in het kader van het VN-ECE-verdrag en het 
Verdrag van Wenen, verder worden gecoördineerd en moeten ze bijdragen tot de naadloze 
interoperabiliteit van voertuigen over de grenzen heen. Voortbouwend op de groeiende 
ervaring met geautomatiseerde auto's van niveau 3 moeten de onderzoeksinspanningen gericht 
zijn op nieuwe verschijnselen zoals de onachtzaamheid van bestuurders. Nu kunstmatige-
intelligentiesystemen een steeds grotere rol spelen, is het ook dringend noodzakelijk om 
richtsnoeren te ontwikkelen voor ethische kwesties van dergelijke systemen in autonome 
voertuigen.

Naast het wegvervoer wordt het potentieel van geautomatiseerde voertuigen steeds duidelijker 
in de logistieke sector, het openbaar vervoer en ook in andere vervoerswijzen, dat wil zeggen 
autonome schepen in de binnenvaart en voor zeevervoer op korte afstand, drones die goederen 
vervoeren (en zelfs luchttaxi's) en geautomatiseerde sneltramsystemen zoals in het stedelijk 
openbaar vervoer. Helaas heeft de Commissie deze gebieden in haar mededeling links laten 
liggen.

Wat het luchtvervoer betreft, is uw rapporteur van mening dat er onverwijld gedetailleerde 
regels voor geautomatiseerde luchtvaartuigen en de veilige integratie ervan in het luchtruim 
moeten worden voorgesteld, voortbouwend op bijvoorbeeld de "U-Space"-blauwdruk van juni 
2017 en de nieuwe EASA-verordening.

Wat het vervoer over water betreft, waar autonome schepen het aantal ongevallen als gevolg 
van menselijke fouten kunnen verminderen, moet de Commissie de invoering van autonome 
schepen proactief stimuleren en een gemeenschappelijke aanpak ontwikkelen voor de 
automatisering van de binnenvaart, samen met relevante technische normen.

Wat het spoorvervoer betreft, onderstreept uw rapporteur het potentieel van innovatieve 
geautomatiseerde systemen voor openbaar vervoer om de stedelijke mobiliteits- en 
congestieproblemen aan te pakken en roept hij op tot maatregelen ter bevordering en 
ondersteuning van projecten die deze problemen aanpakken.

Nu de mobiliteit van de toekomst steeds meer inzet op automatisering, is het van essentieel 
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belang dat essentiële autonome technologieën en wetenschap worden ontwikkeld door middel 
van initiatieven ter bevordering van onderzoek, onderwijs en praktijkopleiding die 
bijvoorbeeld in het kader van het Horizon Europe-programma moeten worden ondersteund. 
Bovendien is uw rapporteur van mening dat de potentiële langetermijneffecten van autonoom 
vervoer/vervoer zonder chauffeur in termen van maatschappelijke implicaties meer onderzoek 
vergen.

Uw rapporteur is er ook van overtuigd dat elke beleidsaanpak van de EU inzake autonome 
mobiliteit initiatieven moet omvatten om in te spelen op de te verwachten veranderingen in de 
werkgelegenheidspatronen en de vraag naar nieuwe vaardigheden in de productie en het 
gebruik van voertuigen.
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