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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че бързият темп на развитие на технологиите, както в 
транспортния сектор, така и в сектора на роботиката и изкуствения интелект, 
оказва значително въздействие върху икономиката и обществото; като има 
предвид, че автономните превозни средства ще променят значително ежедневието 
ни, ще определят бъдещето на автомобилния транспорт в световен план, ще 
понижат транспортните разходи, ще подобрят пътната безопасност, ще повишат 
мобилността и ще намалят въздействието върху околната среда; като има 
предвид, че секторът на автомобилния транспорт би могъл да разкрие 
възможности за нови услуги и видове транспорт, като по този начин ще 
удовлетвори нарастващото търсене на индивидуална мобилност и товарен 
транспорт и дори би могъл да спомогне за революционизиране на 
градоустройството;

Б. като има предвид, че въвеждането на автономните превозни средства, което се 
очаква още през 2020 г., ще донесе значителни ползи, но също така води до 
различни нови рискове, а именно във връзка с безопасността на движението по 
пътищата, гражданската отговорност и застраховането, киберсигурността, правата 
върху интелектуалната собственост, въпросите, свързани със защитата на данните 
и достъпа до данни, техническата инфраструктура, стандартизацията и заетостта; 
като има предвид, че е невъзможно да се предскаже в пълна степен дългосрочното 
въздействие на автономната мобилност върху работните места и околната среда; 
като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира, че правната рамка 
на ЕС е пригодена за адекватен отговор на тези предизвикателства и за 
повишаване на обществената осведоменост и приемането на автономните 
превозни средства;

1. отбелязва, че съществуващите правила за отговорността, като например 
Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от дефект на стока) и Директива 2009/103/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно 
застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни 
средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка 
(Директивата за автомобилното застраховане), не са били разработени за справяне 
с предизвикателствата, породени от използването на автономни превозни 
средства, и подчертава, че са налице все повече доказателства, че настоящата 
регулаторна рамка, особено що се отнася до отговорността, застраховането, 
регистрирането и защитата на личните данни, вече няма да бъде достатъчна или 
подходяща при възникването на новите рискове, произтичащи от нарастващата 
автоматизация, свързаност и сложност на превозните средства;

2. счита, че с оглед на динамичните технологични промени в сектора е необходимо 
да се изясни кой следва да понесе вредите в случай на произшествия, причинени 
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от напълно автономни превозни средства, а когато нивото на автономност 
предполага, че превозното средство може да бъде управлявано както напълно 
автономно, така и от водач, е необходимо да може по недвусмислен начин да бъде 
установено кой носи вина във всеки конкретен случай; подчертава, че по-
специално е необходимо да се проучи дали виждането, че много малка част от 
всички злополуки досега се свързват с технически фактори, би оправдало 
прехвърляне на отговорността върху производителя, което, като рисков фактор, 
независещ от небрежността, може просто да бъде свързано с риска, породен от 
пускането на пазара на автономно превозно средство; подчертава също така, че е 
необходимо освен това да се проучи дали специфичните задължения за пътна 
безопасност от страна на собственика на превозното средство и задълженията за 
инструктаж, приложими за съответния за случая водач, биха могли да 
компенсират адекватно такова прехвърляне на отговорността; поради това 
призовава Комисията да извърши задълбочена оценка, адаптира действащата 
правна рамка на ЕС и при необходимост да въведе нови правила, въз основа на 
които да се разпределят отговорността и задълженията; призовава също така 
Комисията да извърши оценка и наблюдение на възможността за въвеждане на 
допълнителни инструменти на ЕС, така че да не се изостава от развитието в 
областта на изкуствения интелект;

3. подчертава рисковете, свързани с нарастващата тенденция за смесен трафик, 
включващ традиционни и автономни превозни средства, и с оглед на това 
призовава за повече изпитвания на място, с които да се подпомогне 
ориентираната към бъдещето научноизследователска и развойна дейност на 
публичните и частните предприятия и органи, а също така да се предоставят 
конкретни данни, които да спомогнат за надлежното адаптиране на правилата за 
гражданската отговорност;

4. подчертава, че възможно решение за справяне със съществуващите пропуски и 
недостатъци би могло да бъде създаването на рамка за застраховане за обективна 
отговорност във връзка с вреди, причинени от автономни превозни средства;

5. подчертава, че както беше заявено в резолюцията му от 16 февруари 2017 г. 
относно гражданскоправните норми за роботиката1, не следва да има ограничение 
на отговорността, свързано с естеството и степента на вредите, които подлежат на 
обезщетение, за да се гарантира адекватна защита на жертвите;

6. счита, че един подход на равнището на ЕС ще стимулира трансграничното 
развитие на системите за автономен транспорт, ще насърчи 
конкурентоспособността на автомобилната промишленост в Европейския съюз, 
ще осигури високо равнище на защита на потребителите и ще предотврати 
фрагментирането на вътрешния пазар;

7. подчертава, че е необходимо да се осигури справедлив достъп до пазара за 
независимите доставчици на автомобилни услуги в областта на обслужването и 
ремонта на автономни превозни средства; припомня, че субектите от този вид, 
сред които по-специално производителите на части и малките работилници и 
центрове за обслужване, са важен фактор на конкурентоспособността на 

                                               
1 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239.
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автомобилния пазар и имат положително въздействие върху наличността и цените 
на тези услуги;

8. подчертава необходимостта да се обмислят изменения към международни 
споразумения като Виенската конвенция за движението по пътищата и Виенската 
конвенция за пътните знаци и сигнали, насочени към улесняване на внедряването 
на напълно автономни превозни средства;

9. приветства предложенията на Комисията за регламентиране на защитата на 
превозните средства срещу кибератаки и за оборудване на автономните превозни 
средства със записващи устройства като част от прегледа на Регламента относно 
общата безопасност на превозните средства с цел да се спомогне за 
установяването на причината за произшествията и да се изясни кой се счита за 
отговорен в случай на произшествие; подчертава, че автономната мобилност 
поставя значителни предизвикателства във връзка със защитата на личните данни 
и неприкосновеността на личния живот, по-конкретно в резултат на 
необходимостта от установяване на географското местоположение и наблюдение 
на движенията на тези превозни средства, и призовава Комисията допълнително 
да поясни правилата за защитата и обмена на данните, събирани от тези превозни 
средства, включително данните, от които косвено се установява самоличността на 
лица, и за достъпа до такива данни, при пълно спазване на изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; отбелязва, че е 
необходимо да се проучи дали и как да се гарантира възможност за ползвателите 
да наблюдават и контролират достъпа до своите данни в съответствие с ОРЗД, а 
също така и за целите на правото им да се защитят, когато отговорността им е под 
въпрос, както и да се обмисли въвеждането на технология на блоковата верига за 
тази цел; призовава Комисията също така да осигури възможност за оперативна 
съвместимост между системите и преносимост на данните с цел предотвратяване 
на блокиращите ефекти и насърчаване на лоялната конкуренция и иновациите, с 
което да се даде възможност на ползвателите да избират между различни 
доставчици на услуги и да се гарантира, че по-малките доставчици на услуги за 
превозни средства няма да загубят препитанието си;

10. отбелязва, че ще възникнат подобни въпроси по отношение на правата върху 
интелектуална собственост и съответните права на ползване във връзка с 
изкуствения интелект за целите на автономната мобилност, както в други области, 
например правата на собственост или на ползване върху кодовете, данните и
изобретенията, създадени от самия изкуствен интелект; счита обаче, че на тези 
въпроси следва да бъдат намерени решения от възможно най-общ характер;

11. обръща внимание на необходимостта при изготвянето на новата законодателна 
рамка за регулиране на автономната мобилност да се гарантира възможност за 
преодоляване на всякакви пречки пред развитието на технологичния напредък, 
научните изследвания и иновациите.
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