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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по правни въпроси да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид Декларацията от Амстердам на Съвета от 14 – 15 април 2016 г. 

относно сътрудничеството в областта на свързаното и автоматизираното 

шофиране („Декларацията от Амстердам“), 

A. като има предвид създадената неотдавна от Европейската комисия Група на 

високо равнище Gear 2030 с цел изготвяне на пътна карта за успешното 

внедряване на автономни превозни средства; 

B. като има предвид, за целите на гражданската отговорност, че е необходимо да се 

направи разграничение между автоматизираните превозни средства (с устройства, 

даващи възможност за автоматично извършване на някои операции по 

управлението) и автономните превозни средства (осигуряващи всички тези 

операции); като има предвид, че в първия случай управлението остава под 

непрекъснатия контрол и изцяло под пълната отговорност на водача; и, във 

втория случай, управлението вече не изисква непрекъснатото наблюдение или 

намеса от страна на ползвателя; като има предвид, че режимът на гражданската 

отговорност в първия случай остава непроменен по отношение на класическото 

превозно средство, а във втория трябва да бъде пригоден; 

1. изтъква, че автономният транспорт обхваща всички форми на дистанционно 

управлявани, автоматизирани, свързани и автономни начини на пътен, 

железопътен, воден и въздушен транспорт, включително превозни средства, 

влакове, плавателни съдове, фериботи, самолети, безпилотни летателни апарати, 

както и всички бъдещи форми на развитието и иновациите в този сектор 

(наричани оттук нататък „автономни превозни средства“); 

2. призовава Комисията да отчете следните аспекти в работата си в областта на 

автономните превозни средства: гражданска отговорност (отговорност и 

застраховка), всички свързани с околната среда теми (например енергийна 

ефективност, използване на обновяеми технологии и енергийни източници) и 

свързани с данни въпроси (достъп до данни, защитата на лични данни и 

неприкосновеност на личния живот, споделянето на данни относно произшествия 

и рискови ситуации, финансовата стойност на данните и тяхното 

разпространение); 

3. отчита, че автономните превозни средства биха могли да имат голямо въздействие 

върху повишаването на безопасността на транспорта, тъй като човешките грешки 

понастоящем са причина за около 90% от пътно-транспортните произшествия; 

отбелязва обаче, че ще бъде невъзможно автономни превозни средства да 

премахнат всички произшествия; това повдига свързани с правната отговорност 

въпроси и въпроси за отговорността на засегнатите страни и обезщетяването на 

жертвите в случай на произшествия; 

4. припомня, че системите за автономен транспорт съществуват отдавна в сектора на 
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обществения транспорт (метро) и са доказали надеждността си, както и високото 

равнище на приемане от обществеността; 

5. счита, че преминаването към автономните превозни средства освен своето 

положително въздействие върху безопасността по пътищата, консумацията на 

гориво, околната среда и създаването на нови възможности за заетост в сектора на 

телекомуникациите и автомобилния сектор, може да доведе и до загубата на 

работни места в транспортния сектор и да има последствия за застрахователния 

сектор; 

6. обръща внимание на факта, че времето за реакция на водача при непланирано 

поемане на контрола върху превозното средство има огромно значение, и поради 

това призовава съответните участници да предвидят реалистични стойности, 

които са решаващи за аспектите, свързани със сигурността и отговорността; 

7. подчертава особената важност на проектодоклада, представен от комисията по 

правните въпроси относно транспортния сектор, като се има предвид напредъкът 

на технологиите и вече съществуващите оферти на пазара за полу-автономни 

превозни средства и скоро за напълно автономни превозни средства; 

8. подчертава значението на подпомагането на допълнителни иновации в роботиката 

като свързани и автоматизирани превозни средства и безпилотни летателни 

апарати, за да се укрепи позицията на промишлеността на Съюза на световния 

пазар; 

9. отбелязва, че автономните превозни средства играят важна роля в развитието на 

устойчив транспорт; отбелязва, че автономните превозни средства биха могли да 

спомогнат за намаляване на транспортните задръствания, и призовава Комисията 

и държавите членки да отразят в пълна степен техническия напредък 

своевременно, както и свързаните с околната среда и безопасността въздействия и 

насърчаването на иновациите; 

10. очаква от Комисията да гарантира, че държавите членки спазват по еднообразен 

начин съществуващото законодателство, като например Виенската конвенция за 

движението по пътищата от 8 ноември 1968 г., за да се създаде възможност за 

управление на МПС без водач, и призовава Комисията, държавите членки и 

сектора да транспонират възможно най-бързо целите от Декларацията от 

Амстердам; 

11. настоятелно приканва Комисията да представи оценки относно свързаните с 

безопасността въпроси, които са свързани с широката употреба на безпилотни 

летателни апарати;  призовава Комисията да представи проучвания относно 

въздействието на автономни превозни средства върху транспортната безопасност 

и устойчивост; 

12. подчертава, че благодарение на оптимизацията на пътуванията, борбата със 

задръстванията, оптимизацията на използването на системите за задвижване и 

тяхната връзка със системите за регулиране на потоците, автономните превозни 

средства ще участват в подобряването на факторите, свързани с околната среда, 

по-специално в градските възли; 
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13. подчертава, че взаимодействието между автономни превозни средства, 

управлението на транспорта, инфраструктурата и нейното управление ще 

изискват висока степен на ефикасна и надеждна комуникация с цел сигурен 

трансфер на голям обем данни в реално време; изтъква, че ще бъдат необходими 

значителни инвестиции в пътна, енергийна и ИКТ инфраструктура, при 

същевременно гарантиране на неприкосновеност на личния живот и защита на 

данните; 

14. подчертава важното значение на интелигентната и свързаната транспортна 

инфраструктура и поради това призовава Комисията и държавите членки да 

гарантират повсеместно и трансгранично наличие на оперативно съвместима 

инфраструктура; 

15. призовава Комисията да изготви режим на гражданска отговорност, в това число 

на доказателствената тежест, пригодена към развитието на автономните превозни 

средства; подчертава, че е важно да се осигури ясно споделяне на отговорностите 

между проектанта, производителите на различните компоненти и сглобяващите 

автономни превозни средства, доставчиците на услуги (транспортни услуги или 

услуги, необходими за функционирането на автономното превозно средство) и 

крайните ползватели, за да се гарантира безопасността и правата на пътниците, 

защитата на данните и защитата срещу пиратство; 

16. подчертава изключителното значение на надеждната информация за 

местоположението и времето, предоставяна от европейските системи за 

спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS, за въвеждането на автономни 

превозни средства, особено за системите за навигация и безопасност в тези 

превозни средства, от една страна, и за интелигентните транспортни системи и 

системите за управление на движението, от друга; 

17. обръща внимание на голямата добавена стойност на автономните превозни 

средства за лицата с ограничена мобилност, тъй като те им създават  възможност 

да се включат по-ефективно в индивидуалното придвижване по пътищата и по 

този начин улесняват тяхното ежедневие; 

18. призовава Комисията да предложи до 2019 г. споделена Европейска стратегия 

(включително единна карта) за автономни превозни средства и  за по-тясно 

сътрудничество между всички заинтересовани страни, включително внимателен 

анализ и препоръки относно динамиката и развитието на пазара; призовава 

Комисията да преразгледа и адаптира, когато е необходимо, регулаторната рамка 

на Съюза с цел подпомагане на развитието и използването на автономни превозни 

средства; настоятелно призовава за финализиране и стартиране възможно най-

скоро на спътниците, които са необходими за завършване на европейската 

система за позициониране на „Галилео“, така че тази система да може да бъде 

използвана като система по подразбиране в автономни превозни средства; 

19. отбелязва, че разработването на автономни  превозни средства изисква 

проактивен и ангажиран институционален подход от страна на Съюза и 

държавите членки, както и участието на технологични центрове и на 

автомобилната промишленост; 



 

PE589.230v02-00 6/7 AD\1109378BG.docx 

BG 

20. призовава Комисията да разработи европейски инфраструктурни стандарти, за да 

позволи разпространението на автономни превозни средства и пътна карта за 

въвеждането им; 

21. призовава Комисията и държавите членки да включат в каталога на курсовете за 

подготовка и преподготовка на водачите на товарни превозни средства 

обслужването на автоматизирани превозни средства, както и да го направят част 

от обучението за придобиване на свидетелство за правоуправление на МПС; 

22. изтъква, че хомогенността и безопасността на безпилотните въздухоплавателни 

средства следва да се гарантира чрез мерки, посочени в Регламент (ЕО) № 

216/2008 на Европейския парламент и на Съвета1;  

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно 

общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за 

авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и 

Директива 2004/36/ЕО (OB L 79, 19.3.2008 г., стр. 1). 
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