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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 Стратегията на Комисията за съвместни интелигентни транспортни 

системи (СИТС); признава потенциала на едно по-интелигентно използване на 

данни в сектора на транспорта както за ползвателите, включително за специалните 

нужди на лицата с увреждания, така и за предприятията; счита СИТС за ценен 

фактор за повишаването на безопасността, ефикасността, достъпността за 

ползвателите, екологосъобразността и устойчивостта на автомобилния транспорт 

чрез по-висока енергийна ефективност, намаляване на емисиите и намаляване на 

рисковете от произшествия; 

2. настоятелно призовава Европейския съюз, в името на икономическия растеж и 

конкурентоспособността на държавите — членки на ЕС, да популяризира и 

поощрява своята водеща световна позиция в областта на СИТС; насърчава всички 

заинтересовани страни да ускорят внедряването на технологиите, свързани със 

СИТС; подчертава във връзка с това необходимостта от висококачествени, 

безопасни, конкурентни, достъпни, непрекъснати и надеждни услуги на територията 

на целия Съюз; 

3. счита, че е от съществено значение да се гарантира от самото начало, че правата на 

потребителите на неприкосновеност на личния живот и на защита на личните данни 

се зачитат изцяло, в съответствие с правната рамка на ЕС относно защитата на 

данните; ето защо настоятелно призовава Комисията да гарантира правилното 

прилагане на Общия регламент относно защитата на данните; призовава 

производителите на автомобили да информира потребителите по подходящ и ясен 

начин относно техните права, както и относно предимствата и ограниченията на 

нови СИТС технологии по отношение на безопасността; освен това призовава 

производителите на автомобили никога да не продават, съхраняват, използват или 

обработват за каквито и да било други цели данни от системите на автомобилите 

без изрично предварително съгласие; 

4. отбелязва, че за успешното разработване и прилагане на съвместни интелигентни 

транспортни системи трябва да се обръща възможно най-голямо внимание на 

киберсигурността; подчертава необходимостта от разработване на обща политика 

относно сигурността на комуникациите в рамките на СИТС, включително строги 

стандарти за сигурност, така че транспортната система да бъде защитавана срещу 

хакерски атаки и кибератаки; 

5. подчертава значението на технологичната неутралност, обратната съвместимост, 

техническата хармонизация и стандартизация на данните и определенията по 

отношение на СИТС, така че да се гарантира също така открит пазар; счита, освен 

това, че оперативната съвместимост е от съществено значение както за 

безопасността на потребителите, така и за възможностите за избор на 

потребителите; призовава Комисията, в сътрудничество с компетентните органи на 

държавите членки, да осигурява успешно разгръщане и оперативна съвместимост на 

всички нива; 
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6. призовава Комисията да възприеме глобален подход към техническата 

хармонизация и стандартизацията на данните, когато това е целесъобразно, за да се 

гарантира съвместимост на СИТС, икономии от мащаба за производителите и 

подобряване на удобството на потребителите; 

7. приветства акцента на стратегията върху участието на ползвателите; насърчава 

Комисията да улеснява обмена на добри практики; подчертава необходимостта от 

специални трансгранични СИТС пилотни проекти, които да бъдат подкрепяни с 

подходящо финансиране; насърчава държавите членки да се присъединят към 

платформата C-Roads като въпрос с неотложен характер и да работят съвместно за 

оперативна съвместимост; 

8. приветства предложението на Комисията за удължаване на срока на мандата за 

приемане на делегирани актове съгласно Директива 2010/40/ЕС (Директивата за 

ИТС); 

9. приветства факта, че регламентът1 относно изискванията за типово одобрение за 

въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, ще влезе в 

сила през 2018 г.; във връзка с това припомня на Комисията нейното задължение да 

прави оценка на необходимостта от оперативно съвместима, сигурна и 

стандартизирана платформа с открит достъп. 

 

  

                                                 
1 Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно 

изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, 

основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 77) 
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