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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 член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Директива 85/374/ЕИО1,

– като взе предвид член 56 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че изкуственият интелект (ИИ) и другите нововъзникващи 
цифрови технологии имат потенциала да променят нашите общества и икономики 
към по-добро; при все това вероятността от увреждане, нараняване или загуба на 
живот в резултат на използването на такива технологии не може да бъде напълно 
изключена;

Б. като има предвид, че различни степени на автоматизация и ИИ се прилагат в някои 
сектори на транспортната промишленост; освен това ИИ предполага използването 
на много видове технологии, като автономни превозни средства, безпилотни 
въздухоплавателни системи и интелигентни решения за управление на движението;

В. като има предвид, че уредбата във връзка с гражданската отговорност в Съюза се 
допълва от съответните национални уредби и че и двете следва да отразяват 
сложността на нововъзникващите технологии, за да се гарантира най-високо 
равнище на защита, като същевременно се подкрепят технологичните иновации; 
като има предвид, че Съюзът не разполага с хармонизиран режим във връзка с 
гражданската отговорност за продуктите с ИИ; като има предвид, че насърчаването 
на внедряването и използването на ИИ в ЕС следва да бъде първостепенен 
приоритет за Съюза и основна цел на разработването на свързаната с продуктите 
на ИИ уредба относно отговорността; като има предвид, че данните показват, че 
90% от пътнотранспортните произшествия се причиняват поне отчасти от човешка 
грешка; като има предвид, че автономните превозни средства следва да подлежат 
на етична рамка; като има предвид, че въпреки че въвеждането на такава рамка 
може да предотврати грешки при машинното вземане на решения и алгоритмите, е 
необходим хармонизиран режим на отговорност, за да се гарантира, че всички 
вреди, причинени от системи с ИИ, ще бъдат напълно компенсирани;

Г. като има предвид, че законодателството на Съюза и националните законодателства 
следва да гарантират високо равнище на безопасност на продуктите и услугите и 
надеждно управление на системите както предварително, така и през целия жизнен 
цикъл на продукта, като същевременно улесняват последващата компенсация на 
жертвите; като има предвид, че технологичното развитие на ИИ следва да остане 
ориентирано към човека и че продуктите и приложенията, използващи ИИ, следва 

1 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, ОВ L 210, 7.8.1985 г., 
стр. 29.
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да допринасят за развитието на човека и доброто качество на живот;

1. подчертава, че ИИ може да се прилага на различни равнища в превозните средства, 
пътната инфраструктура и различните видове транспорт и има съществено влияние 
върху степента на автономност на системата – от пълен контрол от водача до пълна 
автономност, и че поради това с повишаването на степента на автономност на 
автоматизираните системи за управление има постепенно прехвърляне на 
гражданската отговорност от водача към другите страни; призовава за ясни 
определения на равнището на Съюза за всички видове транспорт и инфраструктура, 
използващи софтуер с ИИ, и за съответна класификация на риска в подкрепа на 
механизъм за отговорност при изясняване на въпроси, свързани с отговорността с 
цел гарантиране на най-високи стандарти за безопасност и сигурност, като 
подчертава, че безопасността е от първостепенно значение в транспортния сектор 
и че безопасността и отговорността могат да се опишат като две страни на една и 
съща монета;

2. припомня, че технологии с ИИ се внедряват в транспортния сектор от десетилетия, 
по-специално с въвеждането на автоматичното управление на влакове, 
включително в градска среда, където напълно автоматизираното управление без 
водач увеличи достъпността на системите, капацитета на мрежите и оперативната 
ефективност;

3. подчертава, че автономните функционалности може да доведат до значителни 
подобрения по отношение на безопасността в средносрочен и дългосрочен план, 
както и да имат непредвидени последствия, напр. във връзка с киберсигурността, 
защитата на личните данни; отбелязва, че макар успоредното съществуване на 
различни равнища на автоматизация да представлява предизвикателство, ИИ би 
могъл да се използва и за планиране и насочване на логистични вериги, както и за 
увеличаване на ефикасността, издръжливостта, надеждността, устойчивостта, 
оперативната съвместимост и гъвкавостта, и че има огромен потенциал за хората с 
увреждания и лицата с намалена подвижност; подчертава необходимостта от 
завишен контрол в рамките на режима на ЕС във връзка с гражданската 
отговорност за всички продукти с ИИ за гарантиране на безопасността им за хората 
с увреждания и намалена подвижност;

4. подчертава значението на ясното разграничение между отговорностите на 
разработчиците на софтуер, производителите на различни компоненти, 
доставчиците на услуги и данни, операторите и крайните ползватели, за да се 
гарантира възможно най-висока безопасност на продуктите и зачитане на правата 
на потребителите; посочва необходимостта от установяване на правилно 
разпределение на рисковете, произтичащи от новите цифрови взаимодействия 
между инфраструктурата и превозните средства, и от прилагане на справедлив 
режим на отговорност при оперативен отказ на софтуера или мрежата и рискове, 
свързани с решенията при разработването на програмите, които все още нямат 
необходимото покритие; 

5. подчертава, че за свързаните с ИИ приложения в транспортния сектор със 
специфичен високорисков профил е необходим основан на риска подход, който 
зависи от степента на автоматизация и самообучение на системата; изтъква 
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необходимостта от законови изисквания за приложенията на ИИ с високорисков 
профил; отбелязва обаче, че този подход не следва да се основава на предварително 
посочване на определени сектори, като транспорта, като сектори, прилагащи 
свързан с висок риск ИИ, а по-скоро на специфични за съответната област и 
технологично неутрални оценки; подчертава необходимостта от хармонизиране на 
тези изисквания в целия Съюз, за да се гарантира най-високо равнище на 
безопасност на продуктите и минимално равнище на риск за ползвателите при 
използването на системи с ИИ, както и основната роля на принципа на предпазните 
мерки, залегнал в член 191 от ДФЕС, при анализа и управлението на риска; 
призовава за адекватен отговор на необходимостта от подходящ подход към 
защитата на данните и от справяне с рисковете, свързани с хакерски атаки и 
киберпрестъпност; 

6. отбелязва, че съгласно действащата уредба относно безопасността на продуктите, 
отговорността се носи от производителя, освен ако не се докаже обратното, докато 
доказателствената тежест се носи от производителите и/или на разработчиците; 
подчертава, че този принцип следва да прилага и към продуктите с ИИ; препоръчва 
в случаите, когато се докаже, че производителят и/или разработчикът не носи 
отговорност, операторът, който има по-висока степен на контрол от собственика 
или ползвателя на конкретните продукти или услуги, оборудвани с ИИ, да бъде 
страната, за която се счита, че е в най-добра позиция да управлява рисковете, и 
доказателствената тежест да се прехвърля върху този оператор; отбелязва, че всяко 
задължение следва да пада върху участника, който е в най-добра позиция за 
справяне с риска; подчертава, че съгласието на потребителя е основен принцип за 
развитието на транспортните услуги, използващи ИИ; настоятелно призовава 
Комисията да създаде средства за сертифициране на такива услуги; отбелязва, че 
защитата на гражданите и предприятията на Съюза, които използват технологии на 
ИИ, изисква ясно разделяне на отговорността между различните участващи страни, 
независимо от това, дали тези страни са със седалище в ЕС или извън него 
(екстериториално действие); 

7. подчертава необходимостта да се гарантира поне равностойно на настоящото 
равнище на безопасност на продуктите, като се отчита и целта на Съюза за нулева 
смъртност, да се улесни достъпът на жертвите на произшествия до ефективни 
правни средства за защита, да се избегне увеличаването на разходите за съдебни 
спорове и да се избегне правната несигурност, особено за предприятията, които 
предлагат своите продукти на пазара в Съюза и по света; подчертава в тази връзка 
необходимостта от бързо обезщетяване на жертвите, независимо от веригата на 
отговорността; 

8. счита, че независимо от равнището на автоматизация и интегриране на ИИ в 
транспортните системи и превозните средства, в крайна сметка отговорността 
следва винаги да се носи от физическо или юридическо лице, за да се гарантира 
правна сигурност и в същото време да се насърчават инвестициите и правилното 
внедряване на технологиите;

9. подчертава значението на това да се гарантира, че водачите са подходящо обучени 
и са винаги напълно наясно с равнището на автоматизация и равнището на своята 
отговорност, и на това те да бъдат информирани за системите с ИИ на своите 
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превозни средства и свързаните с тях ограничения, като например активиране, 
дезактивиране, отказ; освен това бордовите системи на превозното средство следва 
периодично да напомнят на водача, че той или тя отговаря за наблюдението на 
състоянието на превозното средство и ясно да сигнализират на водача границите 
на възможностите на системите с ИИ; подчертава, че водачите не могат да носят 
отговорност, ако бъде установено, че те законно са използвали напълно 
автоматизирани системи за управление; 

10. отбелязва необходимостта от внедряване на записващи събитията технологии, 
които да се използват в случай на тежки произшествия, при пълно зачитане на 
законодателството в областта на защитата на данните и неприкосновеността на 
личния живот, които да позволяват установяването на отговорното физическо или 
юридическо лице; изтъква ключовата роля, която съхраняването, споделянето и 
управлението на данни ще има за внедряването на ИИ в областта на мобилността, 
и подчертава, че записващите устройства в никакъв случай не следва да се 
използват като системи за постоянно проследяване; призовава за повече 
научноизследователска и развойна дейност с публични и частни средства и за 
повече изпитвания, за да се повиши безопасността на продуктите, а оттам и 
безопасността на движението, или най-малкото за да се осигурят конкретни данни 
в подкрепа на по-нататъшното развитие; отбелязва необходимостта от най-
съвременна основна инфраструктура и интелигентна транспортна система, 
използваща актуални, ясни и подлежащи на тълкуване данни, за максималното 
ограничаване на броя на произшествията; 

11. призовава за по-нататъшен анализ на необходимостта от адаптиране на Директива 
№ 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета2 и на Директива 
№ 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3 във връзка с 
автоматизираните функции на превозните средства; призовава също така 
Комисията да прави периодична оценка на европейската транспортна регулаторна 
рамка, за да се гарантира нейната способност да реагира на свързаните с 
безопасността и отговорността предизвикателства, произтичащи от интегрирането 
на технологии с ИИ; призовава освен това Комисията да проучи възможността за 
включване в законодателството на Съюза относно безопасността на продуктите 
изисквания, целящи предотвратяване на рисковете за безопасността, свързани с 
грешни данни; 

12. подчертава, че схемите за отговорност в случай на произшествие или нарушение 
на закона за движение по пътищата трябва да бъдат внимателно съобразявани с 
всяко следващо равнище на автоматизация и интегриране на ИИ и да бъдат 
съобщавани по ясен начин на ползвателите, за да се гарантира плавен преход от 

2 Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 
2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (OВ L 403, 
30.12.2006 г., стp. 18).

3 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 (ОВ L 263, 7.10.2009 г., стр. 11).
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пълна отговорност на водача към пълна отговорност на производителя и оператора;

13. отбелязва, че степента, до която системите с автоматично управление в 
транспортната мрежа, като автономните превозни средства и безпилотните 
въздухоплавателни системи, могат да бъдат интегрирани в наземната 
инфраструктура и въздушното пространство, зависи от много променливи сигнали 
и условия и от възможни опасности и препятствия; отбелязва, че подобно 
увеличение на използването, особено в градските зони, ще подлага на непрекъснато 
изпитание съществуващия режим във връзка с гражданската отговорност, 
призовава следователно за редовно актуализиране на цифровите карти, на 
системите за управление на движението и на правилата за обмен на данни, като се 
предоставя задължителен минимален и подходящ набор от информация и указания 
за използването на продукти, оборудвани с ИИ, и относно пътната мрежа, както и 
за правилното развитие и разгръщане на U-Space; счита, че ориентираността към 
човека следва да бъде в основата на всяко актуализиране и развитие на 
регулаторната рамка в областта на автоматизацията и интегрирането на ИИ в 
транспорта;

14. отправя искане към Комисията да представи насоки за избягване на 
фрагментирани регулаторни подходи на национално равнище, отчитайки 
Директива 85/374/ЕИО и съществуващите национални режими за отговорност; 
изтъква необходимостта от създаване на рамка на Съюза за гражданската 
отговорност и подчертава, че разпокъсаността би била изключително вредна за 
развитието на такива технологии, за конкурентоспособността на предприятията на 
Съюза, особено на МСП, и че би подкопала правната сигурност и безопасността и 
възпрепятствала бързото обезщетяване на жертвите; отбелязва, че отговорността 
следва да се носи от участника, който е в най-добра позиция за предотвратяване 
на риска, след справедлив съдебен процес. 
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