
 

Парламентът одобрява правила на ЕС за
животоспасяващи технологии за автомобили
 

Съобщение за пресата
16-04-2019 - 13:03
Позоваване № 20190410IPR37528

Уязвимите участници в пътното движение  представляват почти половината от жертвите по пътищата   ©AP Images/European

Union-EP

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

1 I 4



Мерките за сигурност, като интелигентни устройства за помощ за скоростта и
усъвършенствани системи за аварийно спиране, ще трябва да бъдат инсталирани в
новите автомобили след май 2022 г.
 
Оборудване на автомобили за предотвратяване на злополуки 
 
Усъвършенстваните системи, които ще трябва да бъдат монтирани във всички нови
автомобили, са: интелигентно управление на скоростта, блокиращо устройство при
употреба  на  алкохол,  предупреждение  за  сънливостта  и  вниманието  на  водача,
усъвършенствано  предупреждение  за  отклонено  внимание  на  водача,  система  за
аварийно спиране, система за детектиране при заден ход и записващо устройство за
произшествия („черна кутия“).
 
Интелигентната  система  за  регулиране  на  скоростта  (ISA)  може  да  допринесе  за
намаляването  с  20% на  смъртните  случаи  по  пътищата  в  ЕС.  „ISA ще предостави
обратна връзка за водача при превишаване на скоростта, въз основа на наблюдение на
карти и пътни знаци. Ние няма да наложим устройство за ограничаване на скоростта, а
интелигентна система, която ще информира шофьорите, че надвишават ограниченията
на скоростта. Това ще направи пътищата по-безопасни“, отбеляза докладчикът Роза
Тун (ЕНП, Полша)
 
За пътните автомобили и леките превозни средства също ще бъде задължително да
имат  система  за  аварийно  спиране  (каквато  вече  съществува  за  камионите  и
автобусите),  както  и  аварийна  система  за  поддържане  на  лентата  на  движение.
 
Повечето от тези технологии и системи се очаква да станат задължителни от май 2022
г. за новите модели, и май 2024 г. за съществуващите модели.
 
По-сигурни камиони и автобуси за колоездачи и пешеходци
 
Камионите и автобусите ще трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че
уязвимите участници в пътното движение, като колоездачи и пешеходци, да бъдат по-
видими за шофьора (т.нар. пряка видимост).  Тези автомобили ще трябва да бъдат
екипирани с усъвършенствани технологии за „значително намаляване на мъртвите зони
на видимост пред и отстрани на шофьора“, гласи текстът.
 
Технологии за пряка видимост трябва да се прилагат към новите модели от ноември
2025 г. и за съществуващите модели след 2028 г.

• Коли, микробуси, камиони и автобуси ще бъдат оборудвани с усъвършенствани
защитни елементи

• Колоездачи и пешеходци ще бъдат по-добре защитени

• През 2018 г., 25 000 души са загинали по пътищата в ЕС
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96776/ROZA+GRAFIN+VON_THUN+UND+HOHENSTEIN/home


Подобрени краш тестове и предни стъкла 
 
Новите правила също подобряват пасивните защитни мерки, като напр. краш тестове
(отпред  и  отстрани),  както  и  на  предните  стъкла  за  намаляване  на  тежките
наранявания за пешеходци и колоездачи. Оценяването на показателите на гумите също
ще бъде подобрено за тестване на гумите при износено състояние.
 
Цитат
 
Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „Над 130 хиляди граждани са били ранени в
пътни произшествия само миналата година,  а над 25 хиляди са загинали -  това са
хиляди предотвратими инциденти. С новите правила целим по-безопасни пътища за
всички участници в движението - пешеходци, велосипедисти, шофьори. Системите за
предупреждение на шофьорите дават тази допълнителна секунда време, която може да
се окаже животоспсяваща“.
 
Следващи стъпки
 
 
 
Регламентът, одобрен от Парламента с 578 гласа „за“, срещу 30 гласа „против“ и 25
гласа  „въздържал  се“,  следва  да  бъде  представен  за  одобрение  от  Съвета  на
министрите  на  ЕС.
 
По предварителни данни, публикувани от Комисията, през 2018 г., около 25 100 души са
загинали по пътищата в ЕС и 135 000 са били сериозно ранени.
 
Допълнителна информация
Приетият текст
Процедурно досие
Проучване на ЕП
Прессъобщение на Европейската комисия
Данни от държавите членки - катастрофи по пътищата
Пресконференция с докладчика след гласуването (16.04.2019)
Безопасни пътища: ЕС въвежда мерки за намаляване на риска от пътни произшествия

Съобщение за пресата

BG Пресслужба, Генерална дирекция за комуникация
Европейски парламент - говорител: Jaume DUCH GUILLOT
Press switchboard number (32-2) 28 33000

3 I 4

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/98341/EVA_MAYDELL/home
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htmhttp:/europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0151-AM-110-110_EN.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2018/0145(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625192/EPRS_BRI(2018)625192_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1951_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1990_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20190307STO30715/bezopasni-ptishcha-es-vvezhda-merki-za-namaliavane-na-riska-ot-ptni-proizshestviia


Обратна връзка 
 
 
Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer

(+32) 2 283 21 98 (BXL)
(+33) 3 8817 6758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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Press Officer
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https://twitter.com/EP_SingleMarket

