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На 8 април 2014 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно: 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета – Нова ера във 
въздухоплаването – Отваряне на европейския авиационен пазар за сигурно и 
устойчиво гражданско използване на дистанционно управляеми летателни 
системи“ 
COM(2014) 207 final. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 1 октомври 2014 г. 
 
Консултативната комисия по индустриални промени даде своя принос чрез допълнение към 
становище (докладчик: г-н Simons, съдокладчик: г-н Philippe), прието на 16 септември 2014 г. 
 
На 502-рата си пленарна сесия, проведена на 15 и 16 октомври 2014 г. (заседание от 
15 октомври), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 168 гласа „за“ и 8 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 

 
1.1 Европа е в изключително благоприятна позиция да се възползва от преимуществата, 

свързани с развиващия се сектор на дистанционно управляемите летателни системи – 
ДУЛС (Remotely Piloted Aerial Systems, RPAS), който способства за създаването на 
заетост и утвърждава ролята на Европа като експертен център в областта на 
технологиите и развитието. Развитието на сектора на ДУЛС може да се стимулира 
допълнително и чрез европейското финансиране, което понастоящем се отпуска за 
МСП. 

 
1.2 Термините ДУЛС и БЛС (безпилотни летателни системи) се използват в съответствие с 

международните разпоредби на Международната организация за гражданско 
въздухоплаване (ИКАО). Названието „дрон“ не се използва от ИКАО, но е твърдо 
установено в разговорния език. За да не се получава правно объркване, а също така и 
във връзка с въпросите за правната отговорност и застраховането се препоръчва в 
европейски контекст да се използва терминологията, утвърдена от ИКАО. 
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1.3 Необходимостта от пълното интегриране на ДУЛС в съвременното въздухоплаване е 
всеобщо призната, включително и разпознаването и идентифицирането на всяко 
въздухоплавателно средство. За това допринася също нарастващият, по-специално в 
Европа, интерес към търговското приложение на по-малките (< 150 кг) ДУЛС. 

 
1.4 Търговската експлоатация, по-специално на по-малките ДУЛС, ще породи нужда от 

допълнителна адаптация (напр. по-силно ограничаване на гражданската отговорност, 
въвеждане на по-леки категории ДУЛС под 500 кг, адаптиране на равнищата на риска, 
свързан с летателните характеристики на много малките ДУЛС и т.н.). 

 
1.5 Една от основните предпоставки за използването на малки ДУЛС е наличието на 

хармонизирани разпоредби, по-специално за операторите на ДУЛС, относно 
безопасността и обучението, наред с правила и подходящи разпоредби относно 
неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, правната отговорност и 
застраховането. Това налага създаването на нови или по-високи стандарти, приложими 
както за лична, така и за търговска експлоатация, например по отношение на 
идентификацията на малките ДУЛС и защитата срещу хакерство, както и срещу 
завземането на контрола от трети лица. Във връзка с това е препоръчително Комисията 
да поеме проактивна роля. 

 
1.6 Комитетът напълно подкрепя целта, която си поставя Комисията в разглежданото 

съобщение1, а именно да направи оценка на това как в Европейския съюз да бъде 
създаден изцяло благоприятен инвестиционен климат за промишлени и 
експлоатационни дейности, свързани с ДУЛС. Той подчертава също произтичащото от 
това положително въздействие върху пряката и непряката заетост и съпътстващото го 
повишаване на производителността като цяло. 

 
1.7 С поглед към бъдещето Европа ще трябва да координира разработките в гражданската 

и военната област, като се възползва по възможност от синергиите. 
 
1.8 Необходима е една колкото се може по-достоверна картина на въздушното движение, 

осъществявано чрез ДУЛС, във връзка с всички летателни средства, които са в 
експлоатация. За тази цел трябва да бъдат използвани подходящи инструменти. 

 

                                                      
1 

 Нова ера във въздухоплаването — Отваряне на европейския авиационен пазар за сигурно и устойчиво гражданско 
използване на дистанционно управляеми летателни системи, COM(2014) 207 final, 8.4.2014 г. 
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2. Въведение 
 

2.1 ДУЛС се използват широко както за военни, така и за граждански цели от много 
години. Задълбочена дискусия относно търговското приложение на ДУЛС, тяхното 
интегриране с другите форми на гражданското въздухоплаване и свързаните с тях 
аспекти на безопасността като законодателството, сертификацията и обучението, както 
и неприкосновеността на личния живот, правната отговорност и застраховането, се 
води едва отскоро. Използването им може да предизвика в обществото революция, в 
известна степен сравнима с тази, която предизвика появата на интернет – произхождащ 
от военната сфера, впоследствие той беше адаптиран и демократизиран и допринесе за 
преобразуването на много съществуващи и за създаването на нови професии. 

 

2.2 Използването на ДУЛС, по-специално за граждански цели, нарасна неимоверно както 
по отношение на броя, размера и теглото им, така и по отношение на разнообразието на 
приложението им, което продължава да нараства. Установени са пет големи пазара: 
отдих и свободно време, информация и медии, наблюдение и инспектиране 
(електрически инсталации, тръбопроводи, промишлени инсталации), геоложки науки 
(земеделие, околна среда) и гражданска безопасност (операции по издирване и 
спасяване, замърсяване, полицейски операции, контрол на струпванията на хора и т.н.). 

 

2.3 Наличието на по-евтини, особено гъвкави и по-малко засягащи личния живот ДУЛС ще 
поеме само отчасти ролята, която играят пилотираните въздухоплавателни средства и 
по-специално хеликоптерите. В повечето случаи използването на ДУЛС ще бъде 
свързано с многото нови предназначения на малките, мултифункционални и 
икономични въздухоплавателни средства. Това ще доведе до създаването на нови 
приложения, заедно със свързаните с тях пряко или непряко въздействие върху труда и 
общ икономически ефект, като например повишената производителност. 

 

2.4 Ето защо въпросът вече не е дали, а как и кога ще се извърши интеграцията на ДУЛС с 
другите форми на въздухоплаване. За това допринася също нарастващият, по-
специално в Европа, интерес към търговското приложение на по-малки (<150 кг) 
ДУЛС. 

 

2.5 Поради това на тези аспекти ще трябва да се обърне внимание на ранен етап при 
разглеждане на интеграцията на ДУЛС както на европейско равнище, така и в рамките 
на ИКАО. Свързаните с безопасността и неприкосновеността на личния живот въпроси, 
заедно със съответното хармонизирано регламентиране, ще играят решаваща роля в 
приемането на ДУЛС от обществото в Европа и извън нея. 

 

2.6 В съобщението на Комисията2 се представя ясна и относително пълна картина на 
съществуващите проблеми и статуквото по отношение на използването на по-малки 
ДУЛС в Европа и на регулаторните инициативи, предприети от Комисията. 

 

                                                      
2 

 Пак там. 
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3. Съдържание на съобщението на Комисията 
 

3.1 Счита се, че до 2050 г. във въздухоплаването ще навлязат много разнообразни видове 
летателни апарати в различни категории. Някои от тях ще са с пилот, а други – не. Ето 
защо е важно да се създаде европейски пазар за ДУЛС, известни още и като „дрони“. 
Дроните принадлежат към една по-широка категория безпилотни летателни системи 
(БЛС), които могат да бъдат програмирани за извършване на безпилотни полети. За 
разлика от тях ДУЛС се управляват от пилот от разстояние. 

 

3.2 Тази технология претърпя бързо развитие и вече може да се използва и извън военния 
контекст. По тази причина ДУЛС трябва да могат да летят в нерезервирано въздушно 
пространство, за да могат да участват в нормалното гражданско въздухоплаване. До 
този момент тази технология се използваше за дейности като например фотографиране 
или наблюдение на инфраструктура, но в бъдеще тя ще може да се използва и за 
транспортиране на стоки или хора. 

 

3.3 В съобщението се представя позицията на Комисията относно подхода за създаване на 
рамка за политиката в областта на ДУЛС на европейско равнище, както и относно това 
как да се развие този пазар, за да се осигури защитата на обществения интерес. 
Нормотворчеството, научните изследвания и развойната дейност ще надграждат 
инициативите на редица действащи лица, сред които: 

 

− Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ); 
− националните органи за гражданско въздухоплаване; 
− Европейската организация за оборудване за гражданското въздухоплаване 

(EUROCAE); 
− Евроконтрол; 
− Съвместните органи за изготвяне на правила по отношение на безпилотните 

системи (JARUS). 
 

3.4 Безопасността заема приоритетно място в европейската политика за въздухоплаването. 
Настоящото законодателство пречи на изграждането на европейски пазар, защото 
националните разрешителни не подлежат на взаимно признаване в държавите членки, а 
оттук – и в цяла Европа. Регулаторната рамка трябва да отразява голямото 
разнообразие от летателни апарати и първо да се съсредоточи върху вече утвърдилите 
се технологии. Постепенно могат да се въведат по-подробни правила и това в крайна 
сметка трябва да доведе до разрешаване на по-комплексни операции с помощта на 
ДУЛС. 
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3.5 Все още не са налице редица технологии, които са необходими за безопасната 
интеграция на ДУЛС. По тази причина различните инстанции трябва да съсредоточат 
своите научноизследователски и развойни дейности върху по-нататъшното 
разработване на тези технологии. Става въпрос най-вече за технологии от типа 
„командване и контрол“ (Command and Control) и „откриване и избягване“ (Detect and 
Avoid), осигуряване на защита спрямо различни видове атаки, въвеждане на прозрачни 
и хармонизирани аварийни процедури, създаване на капацитет за вземане на решения 
за осигуряване на предсказуемо поведение на летателните апарати при полет, както и за 
отчитане на човешкия фактор. 

 
3.6 Важно е, разбира се, да бъде гарантирана и сигурността на информацията, която ще 

бъде предавана от и към ДУЛС. Данните, които обменят различните оператори, за да 
гарантират доброто функциониране на системата, също трябва да могат да бъдат 
предавани по сигурен начин. 

 
3.7 Операциите, свързани с ДУЛС, не бива да водят до нарушаване на основните права, 

каквото е правото на неприкосновеност на личния живот. Ако се събират данни, е 
необходимо да се съблюдават правилата за защита на данните, установени в 
Директива 95/46/ЕО относно защитата на данните и в Рамково решение 2008/977. 
Затова отварянето на пазара на ДУЛС означава също, че трябва да бъде направена 
оценка на мерките, с които се гарантират основните права. 

 
3.8 Предвид това, че винаги могат да се случат инциденти, трябва да се помисли за 

застрахователни и компенсационни разпоредби. Комисията ще направи проучване, за 
да прецени дали е необходимо да бъдат променени настоящите разпоредби. Тя ще 
окаже подкрепа на зараждащия се пазар на ДУЛС и ще стимулира 
конкурентоспособността на предприятията, извършващи дейност в тази област, много 
от които са МСП или начинаещи предприятия. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 Въпреки че ДУЛС се използват за военни и граждански цели от доста отдавна и че през 

последните години претърпяха особено бурно развитие, дискусията относно 
международното и националното им регулиране и надзор се води едва отскоро. 

 
4.2 Настоящата номенклатура за безпилотните граждански или военни летателни апарати е 

разнообразна: дрон, безпилотен летателен апарат (БЛА), безпилотна летателна система 
(БЛС), дистанционно управлявана летателна система (ДУЛС) или дистанционно 
управляван летателен апарат (ДУЛА). Тези описания невинаги дават представа за 
специфичните характеристики на различните апарати и системи. Думата „дрон“ има 
военен произход, но понякога се използва и за граждански приложения. 
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4.3 Термините ДУЛС и ДУЛА са в съответствие с разпоредбите на Международната 
организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), като по този начин се търси 
връзка с действащите разпоредби относно пилотираните летателни апарати. В 
наръчника на ИКАО относно ДУЛС, ДУЛА се определят като вид безпилотни 
летателни апарати. Всички безпилотни летателни апарати с гражданско 
предназначение са обхванати от разпоредбите на член 8 от Чикагската конвенция3. 
Названието „дрон“ не се използва от ИКАО. За да не се получава объркване, а също 
така и във връзка с въпросите за правната отговорност и застраховането, би било 
препоръчително в европейски контекст да се използва терминологията, утвърдена от 
ИКАО. 

 
4.4 В съответствие със съобщението на Комисията терминът безпилотен летателен апарат 

(БЛА) се използва в настоящия текст за обозначаване на безпилотен, автономно 
функциониращ летален апарат. ДУЛС е летателен апарат, който се управлява 
дистанционно. Названието „дрон“ е вече твърдо установено в разговорния език като 
обозначение на всички видове летални апарати. При все това, за да се избегне правно 
объркване, е по-целесъобразно да се използва официалната терминология, утвърдена в 
разпоредбите. 

 

4.5 Европейската пътна карта за ДУЛС4, която обхваща период от 15 години, описва 
развитието и интеграцията на граждански ДУЛС в общо въздушно пространство. 
Пътната карта описва конкретно три стълба: 1) научноизследователска и развойна 
дейност; 2) законодателство относно безопасността и техническата стандартизация, 
както и допълващи мерки, например за неприкосновеността на личния живот и 
защитата на данните, и 3) застраховане и правна отговорност. Предложенията относно 
въвеждането на общо въздушно пространство, в което да се използват ДУЛС за 
граждански цели, са с времеви хоризонт 2016 г. и следващите години. 

 

4.6 Междувременно ИКАО започна да въвежда дългоочакваните разпоредби относно 
интеграцията на безпилотните летателни апарати (БЛА). През 2011 г. Проучвателната 
група на ИКАО относно БЛС изготви Циркуляр № 328 относно БЛС (безпилотни 
летателни системи) и предложи изменения на Приложения 2, 7 и 13 към Чикагската 
конвенция във връзка с използването на ДУЛС в международното гражданско 
въздухоплаване. През 2014 г. се очаква нов наръчник за ДУЛС, в който ще бъдат 
засегнати въпроси като условията за издаване на удостоверения за летателна годност, 
експлоатационно одобрение на ДУЛС, сертифициране на операторите, както и нови 
условия за летателната годност, поддръжката и експлоатацията. 

                                                      
3

 „Член 8. Безпилотни въздухоплавателни средства: 
Въздухоплавателно средство, което може да бъде управлявано без пилот, няма да извършва полети без пилот над 
територията на договаряща държава без специално разрешение от тази държава и съгласно условията на това 
разрешение. Всяка договаряща държава се задължава да осигури [sic] полетите на такова въздухоплавателно средство в 
райони, открити за полети на граждански въздухоплавателни средства, да бъдат контролирани по такъв начин, че да 
бъде избягната всяка опасност за гражданските въздухоплавателни средства.“ 

4
 Пътна карта за интеграцията на граждански дистанционно управляеми летателни системи в европейската авиационна 

система; Окончателен доклад на Европейската координационна група по въпросите на ДУЛС – юни 2013 г. 
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4.7 През периода 2016 – 2018 г. ИКАО възнамерява да въведе стандарти и препоръчителни 

практики (SARPs) и процедури за аеронавигация (PANs) във връзка с ДУЛС, отнасящи 
се до летателните апарати, ползвателите, патентоването, локализирането на летателни 
апарати и избягването на сблъсък с тях („sense and avoid“), комуникациите и 
разпоредбите относно контрола на въздушното движение. Както беше заявено от 
Проучвателната група относно БЛС, до 2018 г. ИКАО ще е публикувала всички 
разпоредби относно ДУЛС. 

 
4.8 Дискусиите относно регулирането протичат както в рамките на ИКАО, така и на 

европейско равнище; важна роля играят дискусиите в рамките на JARUS (Joint 
Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems – Съвместни органи за изготвяне на 
правила по отношение на безпилотните системи) – международна експертна група от 
национални органи на гражданското въздухоплаване и регионални органи за 
безопасност на въздухоплаването. В този контекст следва да се обърне особено 
внимание на безопасността и мерките за борба с използването на големи и по малки 
системи за престъпни цели. 

 
4.9 При разглеждането на ДУЛС е желателно да се обърне внимание както на общите 

аспекти на по-големите дистанционно управлявани летателни апарати, така и на бързо 
набиращия популярност техен вариант в Европа: по-малките ДУЛС. Редом с по-
публичните функции, свързани с правоохраняването, управлението на аварийни 
ситуации и разследване, бурно развитие бележи търговската употреба на (съвсем) 
малките системи, използвани за наблюдение, фотографиране, надзор и контрол на 
национално равнище. По тази причина е важно да се създаде европейски пазар за този 
вид употреба на ДУЛС. 

 
4.10 Защитата на основните права, като например тези, свързани с неприкосновеността на 

изображенията и данните, стои на дневен ред още от времето, когато започнаха да се 
използват пилотирани самолети и хеликоптери; тук следва да се вземе предвид силно 
увеличеното използване на по-малки ДУЛС, с оглед на укрепването и осъществяването 
на защитата на личните и фирмените данни и на изискванията за неприкосновеността 
на личния живот и спазването на основните права. Продължава да е необходимо 
въвеждането на подходящи правила. Във връзка с постепенното въвеждане на подобни 
правила и свързания с това процес на учене, важна роля могат да играят временните 
правила, както и кодекс на поведение или харта за неприкосновеността на личния 
живот, които да бъдат съблюдавани от предприятията. 
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5. Специфични бележки 
 
5.1 Подкрепа за европейския пазар 
 

5.1.1 Комитетът констатира със задоволство, че Комисията отчита търговските интереси на 
операторите на малки ДУЛС. Европа е в изключително благоприятна позиция да се 
възползва от преимуществата, свързани с развиващия се сектор на ДУЛС. Наличието 
на силен сектор на ДУЛС способства за създаването на заетост и утвърждава ролята на 
Европа като експертен център в областта на технологиите и развитието. 

 
5.1.2 Разпокъсаността на сектора и вероятността той да се консолидира означава, че само 

най-иновационните предприятия и предприятията, които са най-силни във финансово 
отношение и/или получават подкрепа от големи концерни, ще излязат победители от 
битката. Затова е важно на тези предприятия да бъдат осигурени необходимите 
ресурси, видимост и регулаторна стабилност, които да им позволят да посрещнат 
предизвикателствата и да се възползват от перспективите за развитие, предлагани от 
този сектор. Приоритетно място в списъка от необходими ресурси заема капацитетът за 
новаторство, научни изследвания и развойна дейност, за които е нужен достъп до 
финансови средства. Важно е също така за въпросните предприятия да бъдат въведени 
улеснения при ползването на съответните правни и регулаторни инструменти. Може да 
се окаже полезно да се предвиди възможност за взаимна размяна на услуги между 
повече оператори. 

 
5.1.3 За да се използват възможностите, предлагани от единния пазар, регулаторите трябва 

да намерят решение на предизвикателството на прилагането на ясна, но и гъвкава 
правна рамка, която открива пътя за инвестиции в нови технологии в областта на 
ДУЛС и приложения като триизмерни принтери и интернет за нуждите на 
промишлеността. В този контекст развитието на сектора на ДУЛС може да се 
стимулира допълнително чрез европейското финансиране, което понастоящем се 
отпуска за МСП. По подобен начин програмата, по която работи Съвместното 
предприятие за разработване на ново поколение европейска система за управление на 
въздушното движение (СП SESAR), предлага отлична платформа за повече 
финансиране на научни изследвания и развойна дейност, с които да се постигне по-
голяма интеграция на ДУЛС. Това ще трябва да бъде отразено в достатъчна степен в 
програмите „SESAR 2020“ и „Хоризонт 2020“. 

 
5.1.4 От една страна, производителите, които понастоящем произвеждат продукция в малки 

количества, ще трябва да преминат към по-големи партиди, което означава, че ще им се 
наложи да адаптират и производствените си мощности. Тази адаптация не бива да става 
за сметка на високото качество на продукцията им и трябва да върви ръка за ръка с по-
нататъшното развитие на техния търговски подход. От друга страна, за други категории 
иновацията и предлагането на индивидуализирани решения представляват стимул за 
създаване и растеж на предприятия, по-специално на МСП. 
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5.1.5 Очакваната еволюция в използването на дрони за граждански цели ще предизвика 

сериозни промени. За да се предотврати загубата на работни места и подкрепи появата 
на нови професии, трябва да се предвиди евентуалното въздействие, което ще окажат 
тези промени върху заетостта. Това изисква участието на всички социални партньори 
от самото начало. С оглед на това трябва да се осъществят изследвания и проучвателни 
анализи, включително и по отношение на възможностите за намиране на устойчиви и 
екологосъобразни решения и борба с електронното замърсяване. Системите за 
образование и обучение също трябва да предвидят промените по ефективен начин. 

 
5.1.6 Търговските интереси на сектора на ДУЛС ще бъдат стимулирани в още по-голяма 

степен, ако Европейският съюз възприеме проактивен подход към преговорите с 
Международния съюз по далекосъобщения (МСД) относно предоставянето на честоти 
и предотвратяване на нелоялната конкуренция от трети страни. Този въпрос добива 
особено голяма важност по-специално в контекста на текущите преговори за свободна 
търговия със САЩ. 

 
5.2 Правна отговорност и застраховане 
 
5.2.1 Базисно условие за използването на ДУЛС е наличието на подходящи съществуващи 

или нови разпоредби, в които да бъдат установени задълженията и гражданската 
отговорност на операторите и ползвателите на ДУЛС. Налице е всеобщ консенсус, че 
гражданската отговорност по отношение на ДУЛС трябва да се основава на 
съответните разпоредби относно пилотираните летателни апарати. 

 
5.2.2 Професионалната подготовка на пилотите: в зависимост от условията, при които се 

използват ДУЛС за граждански цели, те могат да предизвикват рискове – понякога 
големи – както за ползвателите, така и за евентуалните жертви, и могат да причиняват 
материални щети. С оглед на изготвянето на оптимални правила за ползване е 
необходимо регулаторните органи и професионалните организации, отговарящи за 
ДУЛС, използвани за граждански цели, или подобни на тях организации, съвместно да 
създадат законодателна рамка за професионалната подготовка на пилоти и оператори, 
които управляват летателни апарати от разстояние, и за лицензиране. По този начин ще 
се намали неяснотата по отношение на застрахователните аспекти и въпросите за 
правната отговорност. 

 
5.2.3 Разумно е, не на последно място и поради високата степен на автоматизация, пряката 

отговорност да се носи от оператора на ДУЛС. Понастоящем режимът относно 
правната отговорност, която носят летищата и операторите на летателни апарати, е 
уреден в Регламент (ЕО) № 785/2004 и в други документи. В този си вид регламентът 
не отчита по никакъв начин специфичните аспекти, свързани с правната отговорност и 
застраховането при ДУЛС. 
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5.2.4 Търговската експлоатация, по-специално на по-малките ДУЛС, ще породи нужда от 
допълнителна адаптация (напр. по-силно ограничаване на гражданската отговорност, 
въвеждане на по-леки категории ДУЛС под 500 кг, адаптиране на равнищата на риска, 
свързан с летателните характеристики на много малките ДУЛС и т.н.). 

 
5.2.5 Понастоящем съществуват застраховки за ДУЛС, но тъй като за момента повечето 

мисии с ДУЛС се извършват от летателни апарати, собственост на държавата, 
търсенето е слабо. Изчислението на премиите обикновено се основава на пилотираните 
полети (излетно тегло). Тази система трябва да бъде адаптирана и спрямо по-малките 
ДУЛС. 

 
5.3 Неприкосновеност на личния живот 
 

5.3.1 Използването на по-малки ДУЛС (<150 кг) за търговски цели, което дава възможност 
за събиране на голямо количество данни и снимков материал, трябва от самото начало 
да бъде съпроводено от ясни гаранции за защитата на неприкосновеността на личния 
живот. Във връзка с това може да се помисли, например, за покриване на 
изображенията или включването и изключването на функцията за заснемане с камера и 
за създаването на механизми за защита на визуална и друга информация. Това 
очевидно налага създаването на нови или по-високи стандарти, приложими както по 
отношение на личната, така и по отношение на търговската експлоатация, например 
също по отношение на идентификацията на малките ДУЛС и защитата срещу 
хакерство, както и срещу завземането на контрола от трети лица. 

 

5.3.2 Към момента предложенията за изменение на действащото законодателство на ЕС за 
защита на личните данни са в напреднал етап на разглеждане. В тях, наред с другото се 
внася яснота относно отговорностите и задълженията на производителите и 
ползвателите на ДУЛС. Не на последно място и в контекста на въпроса дали следва да 
се въведат и прилагат подобни стандарти на европейско или национално равнище, е 
разумно да се очаква Комисията да използва проактивен подход. 
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5.4 Гражданско-военно сътрудничество 
 

5.4.1 Използването на въздушното пространство за граждански и военни цели както от 
пилотирани, така и от безпилотни летателни апарати и свързаните с това стандарти за 
безопасност ще доведат до значително по-голямо натоварване за службите, 
контролиращи въздушното движение. Поради това Комитетът подкрепя намерението 
на Комисията да предприеме инициативи в тази област и се застъпва за сътрудничество 
между гражданската и военната област в случаите, в които търговските приложения и 
иновациите могат да бъдат изпитвани, като по възможност се възползват от 
синергиите. Освен това със сигурност ще е необходимо да се обърне внимание на 
регулаторните приоритети и на взаимовръзките между европейските и международните 
правни разпоредби. 

 
Брюксел, 15 октомври 2014 г. 
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