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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства съобщението на Комисията от 17 май 2018 г., озаглавено „По пътя към 
автоматизираната мобилност: стратегия на ЕС за мобилността на бъдещето 
(COM(2018)0283); признава потенциала и значението на стратегията за всички 
автономни частни и публични средства за сухопътен, железопътен, воден и 
въздушен транспорт, както и разпространяването на въздействието на тази 
политика върху много сектори и върху новите стопански модели, способствани от 
автоматизираната безпилотна мобилност, които ще донесат ползи за дружествата 
и потребителите с оглед на превръщането на Европа в лидер в областта на 
автомобилните технологии; насочва вниманието също така към последиците от 
нея за потребителите, включително за лицата със специални потребности или 
увреждания и за лицата с увредено зрение;

2. подчертава, че прилагането на споделена европейска стратегия и на ясна, 
опростена и иновативна регулаторна рамка е от решаващо значение, за да се 
изведе Европа начело на пазара на автономни превозни средства, да се запази 
конкурентоспособността в частния сектор и да се насърчат създаването на 
работни места и иновациите; признава, че наличните понастоящем на пазара 
технологии създават уязвимости за потребителите, на които трябва да се обърне 
внимание, и настоятелно призовава автомобилната промишленост да поеме 
отговорност за безопасността и сигурността на водачите и пътниците;

3. посочва, че макар че внедряването на свързаната и автоматизирана мобилност да 
може да допринесе за безопасността на движението по пътищата, да спомогне в 
борбата със задръстванията по пътищата и да сведе смъртните случаи по 
пътищата до минимум в Европа до 2050 г., както и да благоприятства за 
социалното приобщаване и цялостната ефективност и производителност на 
транспорта, приемането от страна на обществото ще бъде постигнато само ако 
автономните превозни средства могат да предложат най-високите стандарти за 
безопасност и сигурност;

4. подчертава, че законодателят трябва да разгледа и да реши етичните аспекти на 
автономните превозни средства, преди тези превозни средства да могат да бъдат 
напълно приети и да се предоставят в пътна среда; следователно подчертава, че 
автоматизираните превозни средства трябва да бъдат подложени на 
предварителна оценка по отношение на тези етични аспекти;

5. призовава Комисията да публикува законодателно предложение относно достъпа 
до бордови данни и ресурси до края на 2018 г.; подчертава, че на потенциалните 
потребители трябва да бъде предоставена ясна информация за автоматизираните 
характеристики на дадено превозно средство, преди да придобият превозното 
средство, включително за промените в тези характеристики, които могат да 
възникнат през жизнения цикъл на превозното средство; подчертава, че от 
съществено значение са еднаквите условия на конкуренция и справедливият, 
недискриминационен, пряк, в реално време и неутрален по отношение на 
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технологиите достъп до бордови данни и ресурси за различни участници на 
пазара, които предлагат ремонт и поддръжка, с цел осигуряване на справедлива и 
лоялна конкуренция, особено за независимите МСП, като същевременно се 
насърчават иновациите и се гарантират правата и качеството на услугите за 
потребителите; подчертава, че както потребителите, така и трети страни трябва да 
разполагат с подходящи права и механизми за правна защита;

6. признава, че записващите устройства и достъпът до записващото устройство са 
важен инструмент за изясняване на действителната причина за събитията, довели 
до вреди или злополуки, и че автономните превозни средства са сложни в 
технологично отношение и значително се различават от сегашните моторни 
превозни средства на пътя; приветства предложението на Комисията в нейното 
съобщение от 17 май 2018 г. за регулиране на записващите устройства за 
автоматизирани превозни средства като част от прегледа на Регламента относно 
общата безопасност и Директивата за моторните превозни средства с цел по-
нататъшно решаване на въпроса за отговорността по отношение на 
автоматизираните превозни средства в случай на злополука; подчертава, че е от 
решаващо значение да се изготви всеобхватно и ясно законодателство, което да 
предвижда правна уредба относно отговорността и застраховките за автономно 
шофиране, за да се защитят правата на потребителите и да се предотвратят 
ситуации, при които евентуално могат да възникнат понастоящем неизвестни 
рискове за увредените лица;

7. подчертава, че е важно потребителите да имат контрол над и достъп до своите 
лични данни и до данните, генерирани на борда, които се произвеждат и събират 
от свързани и автоматизирани превозни средства; посочва, че бъдещите бордови 
системи следва да бъдат проектирани по начин, който да гарантира свободния 
избор на потребителите и да позволява на ползвателите да избират измежду 
конкуриращи се доставчици на услуги кой да има правото на пряк достъп и 
използване на данните от тяхното превозно средство във връзка с дадена услуга, 
като същевременно се спазва законодателството в областта на защитата на 
личните данни и интелектуалната собственост; подчертава, че е важно 
предаването и съхранението на данни между превозните средства и между 
превозните средства и свързаната инфраструктура да бъдат защитени чрез 
минимален набор от мерки за сигурност, които да включват криптиране, 
софтуерни актуализации и стабилни механизми за удостоверяване на 
автентичността, като същевременно се спазват законодателството в областта на 
защитата на личните данни и интелектуалната собственост и принципът на 
неприкосновеност на личния живот и се осигуряват най-високи равнища на
сигурност на етапа на проектирането и по подразбиране; подчертава, че на 
потребителите трябва да бъдат предлагано максимално равнище на защита срещу 
хакерски посегателства и кибератаки;

8. потвърждава, че техническите стандарти, адаптирани от различните марки, следва 
да се приведат в съответствие с глобалните насоки, да се изготвят посредством 
неутрален по отношение на технологиите подход и да гарантират оперативна 
съвместимост; подчертава, че предстоящите правила на ИКЕ на ООН относно 
киберсигурността и актуализациите на софтуера „по ефира“ трябва да се 
превърнат в еталон за бъдещото европейско законодателство, както и че 
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Европейският съюз следва да поеме главна роля за по-нататъшно разработване на 
международни стандарти, за да се осигурят разпоредби за сигурност на данните, 
неприкосновеност на личния живот и отговорност преди момента, в който 
автономните превозни средства ще се използват в световен мащаб;

9. настоятелно призовава всички заинтересовани лица, в това число 
производителите на превозни средства, доставчиците на компоненти и на 
софтуерни и проектантски услуги, както и държавите членки и участващите 
органи да си сътрудничат в насърчаването на иновациите, в осигуряването на 
инвестиции в годна за автоматизирана мобилност инфраструктура както по 
магистралите, така и по градските пътища и в улесняването на трансграничните 
изпитвания; подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите за 
адаптиране на съществуващата инфраструктура, изграждане на нова 
инфраструктура и подобряване на взаимосвързаността на европейските пътища; 
посочва, че се наблюдава недоверие на европейските граждани към 
автоматизираното шофиране и че следва да се проведат кампании за повишаване 
на осведомеността с цел засилване на тяхното доверие; призовава за инвестиции в 
задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно измерението 
на етиката на автономния и свързания транспорт.
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