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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la normele de drept civil privind 
robotica
(2015/2103(INL))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

– având în vedere articolele 46 și 52 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A8-0000/2016),

Introducere 

A. întrucât, de la monstrul Frankenstein al lui Mary Shelley, până la mitul clasic al lui 
Pygmalion, trecând prin legenda Golemului din Praga sau robotul lui Karel Čapek, 
autorul care a inventat termenul, oamenii și-au imaginat posibilitatea de a construi 
mașini inteligente, de cele mai multe ori androizi cu caracteristici umane;

B. întrucât umanitatea se află, acum, în pragul unei ere în care roboți, boți, androizi și alte 
întruchipări, încă și mai sofisticate, ale inteligenței artificiale (IA), par să dezlănțuie o 
nouă revoluție industrială, care va afecta, probabil, toate păturile sociale, este de 
importanță vitală ca legiuitorii să ia în considerare toate implicațiile sale;

C. întrucât, în perioada 2010 - 2014, creșterea medie a vânzărilor de roboți s-a cifrat la 17 
% pe an, iar în 2014 vânzările au crescut cu 29 %, saltul anual cel mai mare înregistrat 
vreodată, principalii factori de creștere fiind furnizorii de piese pentru autovehicule și 
industria electrică/electronică; întrucât depunerile anuale de brevete pentru tehnologia 
robotică s-au triplat în ultimul deceniu;

D. întrucât, pe termen scurt și mediu, robotica și IA promit să aducă beneficii în materie de 
eficiență și economii, nu numai în sectorul productiv și în cel comercial, ci și în domenii 
ca transporturile, îngrijirile medicale, educația și agricultura, oferind totodată 
posibilitatea ca oamenii să evite expunerea la anumite situații periculoase, cum sunt cele 
cu care se confruntă atunci când procedează la decontaminarea siturilor poluate cu 
substanțe toxice; întrucât, pe termen lung, există perspectiva unei prosperități potențial 
nelimitate;

E. întrucât, în același timp, dezvoltarea roboticii și a IA poate avea ca rezultat preluarea de 
către roboți a unei părți însemnate din munca depusă în prezent de oameni, ceea ce 
conduce la preocupări legate de viitorul inserției profesionale și a viabilității sistemelor 
de securitate socială în cazul în care se menține baza de impozitare actuală, creându-se 
astfel potențialul susceptibil să ducă la inegalități mai mari în ceea ce privește 
distribuirea bogăției și a influenței;



PE582.443v01-00 4/4 PR\1095387RO.doc

RO

F. întrucât, printre cauzele care generează îngrijorare, se numără și siguranța fizică, de 
exemplu în situația în care codificarea roboților se dovedește failibilă, și consecințele 
potențiale ale cedării sistemului sau ale unor atacuri informatice asupra roboților 
conectați și a sistemelor robotizate într-o perioadă în care intră în uz, sau sunt pe 
punctul de a o face, aplicații din ce în ce mai autonome, fie în legătură cu vehiculele sau 
dronele, fie în legătură cu roboții folosiți pentru acordarea de îngrijiri sau pentru 
menținerea ordinii publice și în activitățile polițienești;

G. întrucât numeroase aspecte fundamentale ale protecției datelor au devenit deja obiect de 
analiză în contextul general al internetului și comerțului electronic, însă alte aspecte, 
legate de proprietatea asupra datelor și de protecția datelor cu caracter personal și de 
viața privată se cer încă soluționate, dat fiind că aplicațiile și componentele vor 
comunica unele cu celelalte și cu bazele de date fără intervenția oamenilor sau, poate, 
chiar fără ca ei să fie conștienți de ceea ce se petrece;

H. întrucât consecințele insidioase asupra demnității umane se pot dovedi greu de estimat, 
dar vor trebui totuși luate în considerare dacă și atunci când roboții vor înlocui 
îngrijitorii și persoanele de companie, iar chestiuni privind demnitatea umană pot să 
apară și în contextul "reparării" sau al „ameliorării capacităților” ființelor umane; 

I. întrucât, în fine, există posibilitatea ca, într-un răstimp de câteva decenii, IA să poată 
depăși capacitatea intelectuală umană într-un mod care, în lipsa unei pregătiri, ar putea 
constitui o provocare în ceea ce privește capacitatea umanității de a-și controla propria 
creație și, în consecință, poate și în ceea ce privește propria capacitate de a fi stăpână pe 
propriul destin și de a asigura supraviețuirea speciei;

J. întrucât mai multe state străine, cum sunt SUA, Japonia, China și Coreea de Sud au în 
vedere și, într-o oarecare măsură au și acționat la nivel normativ în legătură cu robotica 
și cu IA, iar unele state membre au început, de asemenea, să reflecteze la eventualitatea 
unor schimbări legislative, pentru a se lua în considerare aplicațiile emergente ale unor 
astfel de tehnologii;

K. întrucât industria europeană ar putea beneficia de pe urma unei abordări coerente a 
reglementărilor la nivel european, oferind condiții predictibile și suficient de clare, în 
conformitate cu care întreprinderile ar putea dezvolta aplicații și și-ar putea planifica 
modelele de afaceri la scară europeană, garantându-le, în același timp, UE și statelor 
membre că își vor păstra controlul asupra standardelor normative de stabilit, astfel încât 
să nu fie forțate să adopte și să coexiste cu standarde stabilite de alții, adică de state terțe 
care se află și în avangarda dezvoltării roboticii și a IA;

Principii generale

L. întrucât, până când roboții vor deveni conștienți sau vor fi înzestrați cu conștiință de 
sine, dacă aceasta se va întâmpla vreodată, trebuie considerat că legile lui Asimov1 sunt 

                                               
1 (1) un robot nu-i poate face rău unei ființe umane sau nu poate lăsa, neacționând, ca unei ființe umane 

să i se facă un rău; (2) un robot trebuie să se supună ordinelor pe care i le dau ființele umane, cu 
excepția cazurilor în care aceste ordine ar contraveni primei legi; (3) un robot trebuie să-și apere propria 
existență atât timp cât această protecție nu contravine primei și celei de a doua legi (a se vedea "Eu, 
robotul" (Runaround) I. Asimov, 1943 și (0) „un robot nu-i poate face rău unei ființe umane sau nu 
poate lăsa, neacționând, ca unei ființe umane să i se facă un rău”);
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orientate în direcția operatorilor de roboți, deoarece ele nu pot fi convertite în cod-
mașină;

M. întrucât, cu toate acestea, este necesară o serie de norme, reglementând în special 
răspunderea și aspectele etice și reflectând valorile intrinsec europene și umaniste care 
caracterizează contribuția europeană adusă societății;

N. întrucât Uniunea europeană ar putea juca un rol esențial în ceea ce privește stabilirea 
principiilor etice fundamentale care trebuie respectate la dezvoltarea, programarea și 
utilizarea roboților și IA, precum și la integrarea unor astfel de principii în 
reglementările și codurile de conduită europene, pentru a configura revoluția 
tehnologică astfel încât să servească umanității și astfel ca robotica și IA avansate să fie 
disponibile pe scară largă, evitându-se, pe cât se poate, capcanele potențiale;

O. întrucât, pentru Europa, trebuie adoptată o abordare treptată, pragmatică și precaută, de 
tipul recomandat de Jean Monet1;

P. întrucât, având în vedere stadiul atins în dezvoltarea roboticii și a IA, este recomandabil 
să se înceapă cu aspectele legate de răspunderea civilă și să se analizeze dacă nu cumva 
o abordare strictă a răspunderii, în funcție de persoana cea mai bine plasată pentru a 
asigura constituie cel mai bun punct de plecare;

Răspunderea

Q. întrucât, mulțumită impresionantelor progrese tehnologice din ultimul deceniu, nu 
numai că, în prezent, roboții sunt capabili de activități care, de obicei, erau desfășurate 
exclusiv de oameni, dar dezvoltarea unor caracteristici autonome și cognitive – de 
exemplu, capacitatea de a învăța din experiența trecută și de a lua decizii în mod 
independent – i-a apropiat din ce în ce mai mult de agenții care interacționează cu 
mediul lor ambiant și sunt în măsură să-l modifice în mod semnificativ; întrucât, într-un 
astfel de context, răspunderea legală ce decurge dintr-o acțiune dăunătoare a unui robot 
devine o chestiune esențială; 

R. întrucât autonomia unui robot poate fi definită drept capacitatea de a lua decizii și de a 
le transpune în practică în lumea din afară, independent de influența sau controlul 
exterior; întrucât această autonomie este de natură pur tehnologică, iar nivelul ei 
depinde de cât de sofisticată a fost concepută să fie interacțiunea robotului cu mediul 
sau ambiant;

S. întrucât, cu cât roboții sunt mai autonomi, cu atât mai puțin pot fi ei considerați doar 
simple instrumente la dispoziția altor actori (ca producătorul, proprietarul, utilizatorul 
etc.); întrucât, astfel, normele obișnuite în materia răspunderii devin insuficiente, ceea 
ce reclamă norme noi, axate pe modul în care o mașină poate fi considerată – parțial sau 
integral – răspunzătoare de propriile acte sau omisiuni; întrucât, în consecință, 
abordarea chestiunii fundamentale de a le conferi, sau nu, roboților un statut juridic, este 
din ce în ce mai urgentă;

                                               
1 Cf. Declarației lui Schuman (1950): "Europa nu se va construi dintr-o dată sau ca urmare a unui plan 

unic, ci prin realizări concrete care vor genera în primul rând o solidaritate de fapt”.
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T. întrucât, în fine, autonomia roboților ridică problema naturii lor în contextul actualelor 
categorii juridice – dacă aceștia ar trebui să fie considerați drept persoane fizice, 
persoane juridice, animale sau obiecte – sau dacă ar trebui creată o nouă categorie, cu 
caracteristici și implicații specifice în ceea ce privește atribuirea drepturilor și 
obligațiilor, inclusiv răspunderea pentru daune;

U. întrucât, în condițiile actualului cadru juridic, roboții nu pot fi ținuți răspunzători per se 
pentru acte sau omisiuni care provoacă daune unor terți; întrucât normele existente în 
materia răspunderii acoperă cazurile în care cauza unui act sau a unei omisiuni a unui 
robot poate fi identificată la un anumit agent uman, cum ar fi producătorul, proprietarul 
sau utilizatorul și în care respectivul agent ar fi putut să prevadă și să evite 
comportamentul dăunător al robotului; întrucât, în plus, producătorii, proprietarii sau 
utilizatorii ar putea fi ținuți răspunzători strict numai pentru actele sau omisiunile unui 
robot dacă, de exemplu, robotul ar fi considerat drept un obiect periculos sau dacă ar 
intra sub incidența normelor privind răspunderea pentru produse;

V. întrucât, în situația în care un robot poate lua decizii autonome, normele tradiționale nu 
sunt suficiente pentru a atrage răspunderea acestuia, deoarece ele nu ar permite 
identificarea părții în sarcina căreia ar cădea răspunderea desdăunării și obligarea 
acestea să compenseze prejudiciul provocat; 

X. întrucât neajunsurile actualului cadru juridic sunt vizibile în domeniul răspunderii 
contractuale, în măsura în care mașinile concepute să-și aleagă partenerii, să negocieze 
clauzele contractuale, să încheie contracte și să decidă dacă și cum să le implementeze 
fac imposibilă aplicarea normelor tradiționale, ceea ce evidențiază necesitatea unor 
norme noi, mai ancorate în actualitate;

Y. întrucât, în ceea ce privește răspunderea necontractuală, Directiva 85/374/CEE a 
Consiliului din 25 iulie 19851 nu poate acoperi decât daunele provocate de defectele de 
fabricație ale roboților, cu condiția ca persoana vătămată să poată dovedi prejudiciul 
real, defectul produsului și raportul cauzal dintre prejudiciu și defect (răspunderea 
strictă sau răspunderea fără culpă);

Z. întrucât, lăsând de o parte sfera de aplicabilitate a Directivei 85/374/CEE, actualul cadru 
juridic nu ar fi suficient pentru a acoperi daunele provocate de noua generație de roboți,
în măsura în care aceștia sunt dotați cu capacități adaptative și de învățare care atrag 
după sine un anumit grad de imprevizibilitate comportamentală, deoarece acești roboți 
ar învăța în mod autonom, pe baza propriei lor experiențe, și ar interacționa cu mediul 
lor ambiant într-un mod unic și impredictibil;

Principii generale privind dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale de uz civil

1. invită Comisia să propună o definiție europeană comună a roboților inteligenți autonomi 
și a subcategoriilor acestora, ținând seama de următoarele caracteristici ale unui robot 
inteligent:

                                               
1 Directiva 85/374/CEE Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 
7.8.1985, p. 29).
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o achiziționează în mod autonom, cu ajutorul senzorilor și/sau prin schimburi de 
date cu mediul său ambiant (interconectivitate) și negociază și analizează date;

o dispune de sisteme de autoînvățare (criteriu opțional);

o dispune de un suport fizic; 

o își adaptează comportamentul și acțiunile la mediul său ambiant;

2. consideră că ar trebui introdus un sistem de înregistrare a roboților avansați și invită 
Comisia să stabilească criterii de clasificare a roboților în vederea identificării roboților 
care ar trebui înregistrați;

3. subliniază că multe aplicații de robotică sunt încă în fază experimentală; salută faptul că 
din ce în ce mai multe proiecte de cercetare sunt finanțate din fonduri naționale și 
europene; invită Comisia și statele membre să consolideze instrumentele financiare 
pentru proiecte de cercetare în domeniul roboticii și al IA; subliniază necesitatea alocării 
unor resurse suficiente pentru identificarea soluțiilor adecvate provocărilor de ordin 
social și etic pe care le ridică dezvoltarea tehnologică și aplicațiile sale;

4. îi solicită Comisiei să promoveze programe de cercetare care includ un mecanism de 
verificare pe termen scurt a rezultatelor, pentru a înțelege ce riscuri și oportunități reale 
sunt asociate răspândirii acestor tehnologii; îi solicită Comisiei să depună toate 
eforturile pentru a garanta o tranziție fără dificultăți a acestor tehnologii de la cercetare 
la comercializarea pe piață;

Principii etice

5. remarcă faptul că potențialul de emancipare prin utilizarea roboticii este nuanțat de o 
serie de tensiuni sau riscuri legate de siguranța umană, viața privată, integritate, 
demnitate, autonomie și proprietatea asupra datelor;

6. consideră că este nevoie de un cadru etic orientativ pentru proiectarea, fabricarea și 
utilizarea roboților, pentru a completa recomandările normative ale raportului și acquis-
ul existent la nivel național și la nivelul Uniunii; propune, în anexa la rezoluție, un cadru 
sub forma unei carte constând dintr-un cod de conduită pentru inginerii din domeniul 
roboticii, precum și un cod de conduită pentru comitetele pentru etică în cercetare, cu 
ocazia revizuirii protocoalelor robotice și a licențelor tipizate pentru proiectanți și 
utilizatori; 

7. relevă faptul că acest cadru etic orientativ trebuie să fie bazat pe principiile beneficenței, 
ne-maleficenței și autonomiei, precum și pe principiile consfințite în Carta drepturilor 
fundamentale a UE, ca dreptul la demnitate umană și drepturile omului, egalitatea, 
dreptate și echitatea, nediscriminarea și nestigmatizarea, autonomia și răspunderea 
individuală, consimțământul în cunoștință de cauză, viața privată și răspunderea socială, 
ca și pe practicile și codurile etice existente;

O agenție europeană

8. solicită crearea unei agenții europene pentru robotică și inteligență artificială, pentru a 
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oferi cunoștințele de specialitate tehnice și în materie de reglementare necesare în 
vederea sprijinirii actorilor publici relevanți, atât la nivelul UE, cât și al statelor 
membre, în eforturile lor de a oferi un răspuns bazat pe o informare corespunzătoare și 
formulat la timp la noile oportunități și provocări care decurg din dezvoltarea 
tehnologică a roboticii; 

9. consideră că utilizarea potențială a roboticii și dinamica actuală a investițiilor justifică 
dotarea agenției europene cu un buget adecvat și cu un personal incluzând juriști și 
experți tehnici și etici externi dedicați monitorizării trans-sectoriale și multidisciplinare 
a aplicațiilor pe bază de robotică, identificării standardelor pentru cele mai bune practici 
și, dacă este cazul, definirii unor noi principii și abordării aspectelor potențiale ținând de 
protecția consumatorilor și a provocărilor sistematice; le solicită Comisiei și agenției 
europene să informeze anual Parlamentul European cu privire la cele mai recente 
evoluții din domeniul roboticii; 

Drepturile de proprietate intelectuală și fluxul de date

10. constată că nu există prevederi legale care să se aplice în mod specific roboticii, dar că 
regimurile juridice și doctrinele existente pot fi aplicate cu ușurință la robotică, deși 
unele aspecte par să necesite o analiză specifică; îi solicită Comisiei să propună o 
abordare echilibrată a drepturilor de proprietate intelectuală atunci când acestea sunt 
aplicate standardelor hardware și software, precum și codurilor care protejează inovarea 
și, concomitent, promovează inovarea; îi solicită Comisiei să elaboreze criterii pentru o 
„creație intelectuală proprie” pentru operele ce pot face obiectul drepturilor de autor 
produse de computere și roboți;

11. invită Comisia și statele membre ca, la elaborarea oricărei politici a UE privind 
robotica, să asigure integrarea unor garanții legate de protecția vieții private și a datelor, 
în concordanță cu principiile necesității și proporționalității; îi solicită, în această 
privință, Comisiei să promoveze dezvoltarea unor standarde aplicabile conceptelor de 
viață privată luată în considerare din momentul conceperii și de respectare implicită a 
vieții private, de consimțământ în cunoștință de cauză și de criptare;

12. relevă faptul că utilizarea datelor cu caracter personal ca „monedă de schimb” cu care se 
pot „cumpăra” servicii ridică probleme noi, care se cer clarificate; subliniază că 
utilizarea datelor cu caracter personal ca „monedă de schimb” nu trebuie să conducă la 
eludarea principiilor fundamentale care reglementează dreptul la viață privată și 
protecția datelor;

Standardizare, siguranță și securitate

13. îi solicită Comisiei să-și continue activitatea de armonizare la nivel internațional a 
standardelor tehnice, în special împreună cu organizațiile europene de standardizare și 
cu Organizația Internațională de Standardizare, pentru a evita fragmentarea pieței 
interne și a veni în întâmpinarea preocupărilor consumatorilor; solicită Comisiei să 
analizeze legislația europeană existentă, cu scopul de a verifica dacă trebuie adaptată în 
acord cu dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale;

14. subliniază că testarea roboților în condiții reale este esențială pentru a identifica și a 
evalua riscurile pe care aceștia le-ar putea atrage după ele, precum și a celor ale 
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dezvoltării lor tehnologice dincolo de un stadiu de laborator, pur experimental; 
subliniază, în acest sens, că testarea roboților în condiții reale, în special în orașe și în 
trafic, ridică numeroase probleme și necesită un mecanism de monitorizare eficace; 
invită Comisia să elaboreze criterii uniforme în toate statele membre, pe care fiecare stat 
membru în parte trebuie să le utilizeze pentru a identifica domeniile în care sunt permise 
experimentele cu roboți;

Vehiculele autonome

15. consideră că sectorul autovehiculelor are nevoie, cu maximă urgență, de norme 
europene și mondiale care să asigure dezvoltarea transfrontalieră a vehiculelor 
automatizate, astfel încât să exploateze pe deplin potențialul economic și beneficiile 
care derivă din efectele pozitive ale tendințelor tehnologice; subliniază că abordările 
normative fragmentare ar stânjeni implementarea și ar periclita competitivitatea 
europeană; constată că, în timp ce normele actuale de drept internațional privat în 
materia accidentelor rutiere aplicabile în UE nu necesită o modificare urgentă pentru a 
le pune de acord cu dezvoltarea vehiculelor autonome, simplificarea sistemului dual 
actual de stabilire a legislației aplicabile (pe baza Regulamentului (CE) nr. 864/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului1 și a Convenției de la Haga privind legea 
aplicabilă accidentelor rutiere,din 1971) ar îmbunătăți siguranța juridică și ar limita 
posibilitățile de căutare a instanței celei mai favorabile;

Roboții de asistență

16. relevă faptul că contactul uman constituie unul dintre aspectele fundamentale ale 
îngrijirii persoanelor; consideră că înlocuirea factorului uman cu roboți ar putea 
dezumaniza practicile de îngrijire a persoanelor;

Roboții medicali

17. subliniază importanța formării și a pregătirii corespunzătoare a doctorilor și asistenților, 
pentru atingerea celui mai ridicat nivel de competență profesională cu putință, precum și 
pentru protejarea sănătății pacienților; subliniază necesitatea definirii cerințelor 
profesionale minimale pe care trebuie să le satisfacă un chirurg pentru a i se permite să 
utilizeze roboți chirurgicali; scoate în evidență importanța formării utilizatorilor, pentru 
a le permite să se familiarizeze cu cerințele tehnice din domeniu; atrage atenția asupra 
tendinței în creștere de autodiagnosticare cu ajutorul unui robot mobil care elaborează 
diagnostice și poate prelua rolul unui doctor;

Repararea și ameliorarea capacităților umane

18. remarcă marele potențial al roboticii în domeniul reparării și ameliorării organelor 
deteriorate și a funcțiilor umane, dar și chestiunile complexe pe care le implică 
îndeosebi posibilitățile de ameliorare a capacităților umane; cere instituirea unor 
comitete dedicate eticii roboților în spitale și în alte instituții de îngrijire a sănătății, 
însărcinate să analizeze și să acorde asistență pentru rezolvarea problemelor etice 
complexe, neobișnuite, care implică aspecte ce afectează îngrijirea și tratamentul 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind 

legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO L 199, 31.7.2007, p. 40).
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pacienților; le solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze orientări care să ajute la 
înființarea și funcționarea unor astfel de comitete;

Dronele (RPAS)

19. subliniază importanța unui cadru european privind sistemele de aeronavă pilotate de la 
distanță (RPAS) pentru protejarea siguranței, securității și vieții private a cetățenilor UE 
și îi solicită Comisiei să dea curs recomandărilor din Rezoluția Parlamentului European 
din 29 octombrie 2015 referitoare la utilizarea în siguranță a sistemelor de aeronave 
pilotate de la distanță (RPAS), cunoscute sub denumirea de vehicule aeriene fără pilot 
(UAV) în domeniul aviației civile1;

Previziuni cu privire la educație și la ocuparea forței de muncă

20. atrage atenția asupra previziunilor Comisiei, potrivit cărora, până în 2020, Europa s-ar 
putea confrunta cu o lipsă de până la 825 000 de specialiști în domeniul TIC, iar 90 % 
dintre locurile de muncă vor necesita cel puțin competențe digitale de bază; salută 
inițiativa Comisiei de a propune o foaie de parcurs pentru eventuala utilizare și revizuire 
a unui cadru de competențe digitale și descriptori de competențe digitale pentru 
studioșii de toate nivelurile;

21. consideră că identificarea mai multor femei tinere interesate de o carieră digitală și 
angajarea mai multor femei în posturi digitale ar aduce beneficii industriei digitale, 
femeilor însele și economiei europene; le solicită Comisiei și statelor membre să lanseze 
inițiative pentru a sprijini femeile în domeniul TIC și pentru a le amplifica competențele 
digitale;

22. invită Comisia să înceapă să monitorizeze tendințele ocupaționale mai îndeaproape, 
concentrându-se mai ales asupra creării și pierderii de locuri de muncă din diverse 
domenii/sectoare de calificare, pentru a ști în ce domenii sunt create locuri de muncă și 
în ce domenii se pierd locuri de muncă ca rezultat al utilizării crescânde a roboților;

23. reținând efectele pe care dezvoltarea și desfășurarea roboților și a IA le-ar putea avea 
asupra ocupării forței de muncă și, în consecință, asupra viabilității sistemelor de 
securitate socială ale statelor membre, trebuie luată în considerare eventuala necesitate 
de a introduce la nivelul corporațiilor cerințe de raportare cu privire la amploarea și 
proporția în care robotica și IA contribuie la rezultatele economice ale unei companii, în 
vederea impozitării și a contribuțiilor la sistemele de securitate socială; opinează că, 
având în vedere efectele posibile ale roboticii și IA asupra pieței muncii, trebuie luat în 
considerare, cu seriozitate, un venit de bază universal, și invită toate statele membre să 
procedeze ca atare;

Răspunderea

24. consideră că răspunderea civilă a roboților constituie o chestiune esențială care se cere 
soluționată la nivelul UE, astfel încât să se asigure un același nivel de transparență, 
consecvență și siguranță juridică în întreaga Uniune Europeană, în beneficiul 
consumatorilor și al întreprinderilor deopotrivă; 

                                               
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0390.
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25. îi solicită Comisiei să prezinte, în temeiul articolului 114 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, o propunere de instrument legislativ privind aspectele 
de ordin juridic legate de dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale previzibilă în 
următorii 10-15 ani, dând curs recomandărilor detaliate din anexa la acesta; invită, de 
asemenea, Comisia ca, odată ce progresele tehnologice vor permite realizarea unor 
roboți al căror grad de autonomie va fi mai mare decât cel care poate fi prevăzut în mod 
rezonabil în prezent, să propună o actualizare a legislației pertinente în timp util; 

26. consideră că, indiferent ce soluție juridică se aplică răspunderii roboților în alte cazuri 
decât cele care implică daune aduse proprietății, viitorul instrument legislativ nu trebuie 
să restrângă, în niciun fel, tipul sau mărimea daunelor care ar putea fi recuperate, și nici 
să limiteze formele de compensare care le-ar putea fi oferite persoanelor vătămate, 
exclusiv pe motiv că prejudiciul a fost provocat de un agent neuman; 

27. consideră că viitorul instrument legislativ trebuie să prevadă aplicarea, ca regulă, a 
răspunderii stricte, cerând doar dovada producerii prejudiciului și stabilirea legăturii 
cauzale dintre comportamentul dăunător al robotului și daunele suferite de persoana 
vătămată; 

28. consideră că, în principiu, odată ce părțile răspunzătoare au fost identificate definitiv, 
răspunderea lor ar urma să fie proporțională cu nivelul real de instrucțiuni date robotului 
și cu autonomia acestuia, astfel ca, cu cât capacitatea de învățare sau autonomia 
robotului este mai mare, cu atât răspunderea celorlalte părți să fie mai redusă, și cu cât 
"educarea" robotului durează mai mult, cu atât să fie mai mare răspunderea 
"profesorului" său; remarcă, în special, că, atunci când se încearcă identificarea 
persoanei căreia i se datorează în mod real comportamentul dăunător al unui robot, 
competențele ce rezultă din „educația” dată acestuia nu trebuie să fie confundate cu 
competențele care depind strict de capacitatea sa de auto-învățare;

29. relevă faptul că o soluție posibilă la problema complexă a atribuirii răspunderii pentru 
prejudiciul provocat de roboții din ce în ce mai autonomi ar putea consta dintr-o schemă 
obligatorie de asigurare, așa cum este aceea, deja în uz, de exemplu pentru autovehicule; 
observă, însă, că, spre deosebire de schema de asigurare pentru traficul rutier, în cazul 
căreia asigurarea acoperă actele și greșelile umane, un sistem de asigurare pentru roboți 
s-ar putea baza pe obligația producătorului de a se asigura pentru roboții autonomi pe 
care îi fabrică;

30. consideră că, așa cum este cazul cu asigurarea pentru vehiculele cu motor, un astfel de 
sistem de asigurare ar putea fi suplimentat printr-un fond, pentru a garanta desdăunarea 
în cazurile în care nu există nicio acoperire asigurativă; îi solicită sectorului asigurărilor 
să elaboreze noi produse, care să fie în acord cu progresele roboticii;

31. îi solicită Comisiei ca, atunci când efectuează o evaluare de impact al viitorului său 
instrument legislativ, să exploreze implicațiile tuturor soluțiilor juridice posibile, cum ar 
fi:

a) instituirea unei scheme de asigurări obligatorii prin care, în mod similar cu ceea ce 
se întâmplă deja cu autovehiculele, producătorii sau proprietarii roboților să fie 
obligați să se asigure contra prejudiciilor potențiale provocate de roboții lor; 
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b) înființarea unui fond de compensare care să servească nu numai la garantarea 
despăgubirii în cazul în care pentru daunele provocate de un robot nu ar exista 
nicio acoperire asigurativă - acoperire care ar continua să fie, în orice caz, 
obiectivul său principal – ci și la facilitarea diverselor operațiuni financiare 
efectuate în interesul robotului, cum ar fi investițiile, donațiile sau plățile făcute 
pentru serviciile roboților inteligenți autonomi, care ar putea fi virate fondului;

c) punerea producătorului, programatorului, proprietarului sau utilizatorului în 
situația de a putea beneficia de o răspundere limitată în măsura în care roboții 
inteligenți autonomi ar fi dotați cu un fond de compensare la care ar putea 
contribui toate părțile, în diferite proporții, iar prejudiciul adus proprietății nu ar 
putea fi pretins decât în limitele respectivului fond, alte tipuri de daune nefiind 
supuse unor astfel de limite;

d) crearea, sau nu, a unui fond general pentru toți roboții autonomi inteligenți sau 
crearea unui fond separat pentru fiecare robot, și plata, sau nu, a unei contribuții 
ca taxă unică la plasarea robotului pe piață, ori a unor contribuții periodice pe 
durata de viață a robotului;

e) garantarea vizibilității legăturii dintre un robot și fondul său printr-un număr de 
înregistrare individual, care să figureze într-un registru specific al UE, ceea ce i-ar 
permite oricui să interacționeze cu robotul spre a se informa cu privire la natura 
fondului, la limitele răspunderii sale în caz de daune aduse proprietății, la numele 
și funcțiile celor care contribuie și la toate celelalte amănunte pertinente;

f) crearea unui statut juridic specific al roboților, astfel ca cel puțin cei mai 
sofisticați roboți autonomi să poată avea un statut de persoană electronică cu 
drepturi și obligații specifice, inclusiv acela de a asigura reparații pentru orice 
prejudiciu pe care l-ar putea provoca, și aplicarea personalității electronice în 
cazurile în care roboții iau decizii autonome inteligente sau interacționează 
independent, în alt fel, cu terții; 

Aspecte internaționale

32. remarcă, de asemenea, că este necesar să se ia în considerare unele modificări ale 
acordurilor internaționale, precum Convenția de la Viena privind circulația rutieră și 
Convenția de la Haga privind accidentele rutiere; 

33. încurajează ferm cooperarea internațională în cadrul procesului de stabilire a 
standardelor normative sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite;

34. relevă faptul că restricțiile și condițiile stabilite în Regulamentul privind produsele cu 
dublă utilizare1 în legătură cu comercializarea acestor produse – bunuri, software și 
tehnologie care pot fi utilizate atât pentru aplicații civile, cât și pentru aplicații militare 
și/sau care pot contribui la proliferarea armelor de distrugere în masă – ar trebui să se 
aplice și aplicaților robotice;

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul 

exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, (JO 
L 341, 29.5.2009, p. 1)
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Aspecte finale

35. îi solicită Comisiei să prezinte, pe baza articolului 225 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, o propunere de directivă privind normele de drept civil în materia 
roboticii, dând curs recomandărilor amănunțite stabilite în anexa la acesta;

36. confirmă că aceste recomandări respectă drepturile fundamentale și principiul 
subsidiarității;

37. consideră că propunerea solicitată nu are implicații financiare;

38. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
propunere, precum și recomandările detaliate în anexă.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE
RECOMANDĂRI DETALIATE REFERITOARE LA CONȚINUTUL PROPUNERII 

SOLICITATE

Definirea și clasificarea „roboților inteligenți”

Ar trebui stabilită o definiție europeană comună a roboților „inteligenți” autonomi, incluzând, 
dacă este cazul, definiții ale subcategoriilor acestora, ținând seama de următoarele 
caracteristici:

capacitatea de a dobândi autonomie cu ajutorul senzorilor și/sau prin schimburi de 
date cu mediul său ambiant (interconectivitate) și analizarea acestor date

capacitatea de a învăța din experiență și prin interacțiune

Forma suportului fizic al robotului

capacitatea de a-și adapta comportamentul și acțiunile la mediul său ambiant

Înregistrarea „roboților inteligenți”

În scopul trasabilității și pentru a facilita punerea în aplicare a recomandărilor viitoare, ar 
trebui introdus un sistem de înregistrare a roboților avansați, bazat pe criterii de clasificare a 
roboților. Sistemul de înregistrare și registrul ar trebui să fie la nivelul Uniunii și să cuprindă 
piața internă; ele ar trebui să fie gestionate de o agenție a UE pentru robotică și inteligența 
artificială.

Răspunderea civilă 

Indiferent de soluția juridică aleasă pentru responsabilitatea roboților în alte cazuri decât cele 
care implică daune materiale, aceasta nu trebuie să limiteze în niciun fel tipul sau amploarea 
daunelor care pot face obiectul unei despăgubiri și nici să limiteze formele de despăgubire 
care ar putea fi oferite părții vătămate, pentru simplul motiv că prejudiciul a fost provocat de 
un agent ne-uman.

Viitorul instrument legislativ trebuie să prevadă aplicarea, de regulă, a răspunderii stricte la 
prejudiciul cauzat de „roboții inteligenți”, cerând numai dovada unei legături de cauzalitate 
între comportamentul roboților care a provocat prejudiciul și prejudiciul suferit de persoana 
vătămată.

Ar trebui instituit un regim de asigurare obligatorie care s-ar putea baza pe obligația 
producătorului de a contracta o asigurare pentru roboții autonomi pe care îi fabrică. 

Sistemul de asigurări ar trebui completat de un fond care să asigure că despăgubirile pot fi 
compensate în cazurile în care nu există o asigurare.

Interoperabilitatea, accesul la coduri și drepturile de proprietate intelectuală

Ar trebui asigurată interoperabilitatea roboților autonomi conectați la rețea care 
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interacționează între ei. Accesul la codul sursă ar trebui să fie disponibil în caz de nevoie 
pentru a investiga accidentele și daunele cauzate de „roboții inteligenți”.

Ar trebui elaborate criterii pentru „creația intelectuală” pentru operele create de calculatoare 
sau roboți care pot fi protejate prin drepturi de autor.

Divulgarea utilizării roboților și a inteligenței artificiale de către întreprinderi

Întreprinderile ar trebui să fie obligate să divulge: 

– numărul de „roboți inteligenți” pe care îi utilizează,

– economiile realizate la contribuțiile la sistemul asigurărilor sociale prin folosirea 
roboticii în locul personalului uman,

– o evaluare a cuantumului și a proporției din veniturile întreprinderii care rezultă din 
utilizarea roboticii și a inteligenței artificiale.

Carta privind robotica

Atunci când prezintă propunerea legislativă privind robotica, Comisia ar trebui să țină seama 
de principiile consacrate în următoarea cartă privind robotica.

CARTA PRIVIND ROBOTICA

Propunerea de cod de conduită etică în domeniul roboticii va sta la baza identificării, 
supravegherii și respectării principiilor etice fundamentale din faza de proiectare și 
dezvoltare. 

Cadrul trebuie să fie conceput într-un mod judicios care să permită ajustări individuale de la 
caz la caz pentru a se evalua dacă un anumit comportament este corect sau greșit într-o 
anumită situație și a se lua decizii în conformitate cu o ierarhie de valori prestabilită. 

Codul nu ar trebui să înlocuiască necesitatea de a aborda toate provocările juridice majore în 
acest domeniu, ci ar trebui să aibă o funcție complementară. Acesta va facilita, mai degrabă, 
clasificarea etică a roboticii, va întări eforturile de inovare responsabilă în acest domeniu și va 
aborda preocupările publicului. 

Ar trebui să se pună un accent special pe etapele de cercetare și dezvoltare tehnologică ale
traiectoriei tehnologice pertinente (procesul de proiectare, evaluarea etică, controalele de audit 
etc.). Codul ar trebui să aibă ca obiectiv de a răspunde la necesitatea respectării de către 
cercetători, practicieni, utilizatori și proiectanți a standardelor etice, dar și să introducă o 
procedură de căutare a unei soluții pentru dilemele etice pertinente și să permită acestor 
sisteme să funcționeze într-un mod responsabil din punct de vedere etic. 

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ PENTRU INGINERII ÎN ROBOTICĂ

PREAMBUL
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• Codul de conduită îi invită pe toți cercetătorii și proiectanții să acționeze în mod responsabil 
și ținând pe deplin seama de necesitatea de a respecta demnitatea, viața privată și siguranța 
oamenilor. 

• Codul solicită o cooperare strânsă între toate disciplinele, pentru a se asigura că activitățile 
de cercetare în domeniul roboticii în Uniunea Europeană se desfășoară în condiții de siguranță 
și de etică și în mod eficient. 

• Codul de conduită cuprinde toate activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul roboticii. 

• Codul de conduită este voluntar și oferă o serie de principii și orientări generale pentru 
acțiunile ce trebuie întreprinse de toate părțile interesate. 

• Organismele de finanțare a cercetării în robotică, organizațiile de cercetare, cercetătorii și 
comisiile de etică sunt încurajați să ia considerare, încă din primele etape, implicațiile viitoare 
ale tehnologiilor sau ale obiectelor cercetării și să dezvolte o cultură a responsabilității în 
vederea provocărilor și oportunităților care pot apărea în viitor.

• Organismele publice și private de finanțare a cercetării în robotică trebuie să solicite 
realizarea unei evaluări a riscurilor care să fie prezentată împreună cu fiecare propunere de 
finanțare pentru cercetare în domeniul roboticii. Un astfel de cod ar trebui să considere că 
responsabilitatea revine oamenilor, și nu roboților. 

Cercetătorii în domeniul roboticii trebuie să se angajeze să atingă cel mai înalt nivel de
conduită etică și profesională și să respecte următoarele principii:

beneficență - roboții ar trebui să acționeze în interesul oamenilor;

ne-maleficență - doctrina „în primul rând, nu face rău”, în cadrul căruia roboții nu ar trebui să 
cauzeze daune omului;

autonomie - capacitatea de lua decizii în deplină libertate și în cunoștință de cauză cu privire 
la termenii interacțiunii cu roboții; 

justiție - repartizarea echitabilă a beneficiilor asociate cu robotica și accesibilitatea roboților 
de asistență la domiciliu și în special a roboților care asigură asistență medicală.

Drepturi fundamentale

Activitățile de cercetare în domeniul roboticii ar trebui să respecte drepturile fundamentale și 
să se desfășoare în interesul stării de confort pentru persoane și societate în ceea ce privește 
proiectarea, punerea în aplicare, diseminarea și utilizarea. Demnitatea umană, atât fizică, cât și 
psihologică, trebuie să fie întotdeauna respectată. 

Precauție

Activitățile de cercetare în domeniul roboticii ar trebui efectuate în conformitate cu principiul 
precauției, anticipând impactul potențial al rezultatelor în materie de siguranță și luând 
măsurile de precauție necesare, proporțional cu nivelul de protecție, încurajând în același timp 
progresele în beneficiul societății și al mediului. 
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Includere

Inginerii specializați în robotică garantează transparența și respectarea dreptului legitim de 
acces la informație al tuturor părților interesate. Includerea permite participarea la procesele 
de luare a deciziilor a tuturor părților interesate implicate sau vizate de activitățile de cercetare 
în domeniul roboticii. 

Responsabilitate

Inginerii în robotică ar trebui să rămână răspunzători pentru impactul social, ecologic și 
pentru consecințele asupra sănătății umane pe care robotica le poate cauza pentru generațiile 
prezente și viitoare. 

Siguranță

Proiectanții de roboți ar trebui să ia în considerare confortul fizic, siguranța, sănătatea și 
drepturile persoanelor. Un inginer în robotică trebuie să păstreze mențină starea de confort a 
oamenilor, respectând totodată drepturile omului, și să comunice cu promptitudine factorii 
care ar putea pune în pericol publicul sau mediul. 

Reversibilitate

Reversibilitatea, condiție necesară a controlabilității, este un concept fundamental atunci când 
roboții sunt programați să se comporte într-un mod sigur și fiabil. Un model de reversibilitate 
a acțiunilor comunică robotului care acțiuni sunt reversibile și cum să revină asupra lor în 
cazul în care sunt reversibile. Capacitatea de a anula ultima acțiune sau o secvență de acțiuni 
permite utilizatorilor să anuleze acțiunile nedorite și să revină la etapa „bună” a activității lor. 

Confidențialitate

Dreptul la confidențialitate trebuie respectat întotdeauna. Un inginer în robotică trebuie să se 
asigure că informațiile private sunt păstrate în siguranță și utilizate numai în mod 
corespunzător. De asemenea, un inginer în robotică trebuie să garanteze că persoanele nu sunt 
identificabile în mod personal, cu excepția unor împrejurări excepționale și atunci numai cu 
consimțământul în cunoștință de cauză, clar și lipsit de ambiguitate. Trebuie să se urmărească 
obținerea consimțământului în cunoștință de cauză al persoanei înainte de orice interacțiune 
om-mașină. Ca atare, proiectanții specializați în robotică poartă răspunderea de a dezvolta și a 
urma procedurile de aprobare valabilă, de confidențialitate, anonimat, tratament echitabil și de 
respectare a garanțiilor procedurale. Proiectanții se vor conforma oricărei solicitări ca orice 
date conexe să fie distruse și eliminate din toate seturile de date.

Maximizarea beneficiilor și reducerea la minimum a prejudiciilor

Cercetătorii trebuie să caute să maximizeze beneficiile activității lor în toate etapele, de la 
început până la difuzare. Lezarea participanților la cercetare/subiecților umani/participanților 
la un experiment, test sau studiu trebuie evitată. În cazul în care riscurile apar ca un element 
inevitabil, ce face parte integrantă din cercetare, trebuie elaborate o evaluare a riscurilor și 
protocoale de gestiune solide, care trebuie respectate. În mod normal, riscul de a provoca un 
prejudiciu nu trebuie să fie mai mare decât cel întâlnit în viața obișnuită, cu alte cuvinte 
oamenii nu ar trebui să fie expuși la riscuri mai mari sau în plus față de cele la care sunt 
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expuși în viață normală a acestora. Funcționarea unui sistem robotizat ar trebui să se bazeze 
întotdeauna pe o evaluare aprofundată a riscurilor, care ar trebui să se bazeze pe principiile 
precauției și proporționalității. 

COMITETELE PENTRU ETICĂ ÎN CERCETARE (REC)

Principii

Independență

Procesul de evaluare etică trebuie să fie independent de cercetarea propriu-zisă. Acest 
principiu evidențiază nevoia de a evita conflictele de interese dintre cercetători și persoanele 
care evaluează protocolul de etică, precum și între evaluatori și structurile organizaționale de 
guvernare. 

Competență

Procesul de evaluare etică ar trebui realizat de evaluatori care dispun de cunoștințele 
specializate corespunzătoare, ținând seama de necesitatea analizării cu atenție a componenței 
și a formării specifice în materie de etică a REC. 

Transparența și responsabilitate

Procesul de evaluare ar trebui să fie responsabil și să poată face obiectul unui control. REC 
trebuie să recunoască propriile responsabilități și să fie situate în mod corespunzător în 
structurile organizaționale care conferă transparență funcționării lor și procedurilor de 
menținere și reevaluare a standardelor. 

Rolul unui Comitet pentru etică în cercetare 

Un REC este în mod normal responsabil de examinarea tuturor cercetărilor care implică 
participarea umană efectuate de către persoane fizice angajate în instituția în cauză sau de 
către aceasta; de asigurarea faptului că evaluarea de etică este realizată în mod independent, 
competent și în timp util; de protejarea demnității, a drepturilor și stării de confort a 
participanților la cercetare; de luarea în considerare a siguranței cercetătorului (cercetătorilor); 
de luarea în considerare a intereselor legitime ale altor părți interesate; de adoptarea unor 
decizii în cunoștință de cauză cu privire la meritul științific al propunerilor; și de prezentarea 
de recomandări în cunoștință de cauză cercetătorului în cazul în care propunerea este 
considerată insuficientă în anumite privințe. 

Constituirea unui Comitet pentru etică în cercetare

Un REC ar trebui în mod normal să: fie multidisciplinar; includă atât bărbați, cât și femei; să 
fie format din membri cu o amplă experiență și cunoștințe de specialitate în cercetarea în 
domeniul roboticii. Mecanismul de numire trebuie să asigure că membrii comitetului asigură 
un echilibru adecvat între cunoștințele științifice specializate, formarea filozofică, juridică sau 
etică medii, precum și opiniile nespecialiștilor și să cuprindă cel puțin un membru cu 
cunoștințe de specialitate în domeniul eticii, utilizatori de servicii de specialitate în domeniul 
sănătății, educației sau serviciilor sociale, în cazul în care acestea fac obiectul activităților de 
cercetare, precum și persoane cu competențe metodologice specifice relevante pentru 
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cercetarea pe care o evaluează; ele trebuie să fie astfel constituite, încât să se evite conflictele 
de interese. 

Monitorizare

Toate organizațiile de cercetare ar trebui să instituie proceduri corespunzătoare pentru a 
monitoriza desfășurarea activităților de cercetare care au primit aprobarea comitetului de etică 
până când vor fi finalizate, și să asigure o examinare continuă dacă conceptul de cercetare 
anticipează schimbări posibile de-a lungul timpului care ar putea necesita să fie abordate.
Monitorizarea ar trebui să fie proporțională cu natura și cu gradul de risc asociat cercetării. În 
cazul în care un REC consideră că un raport de monitorizare suscită preocupări serioase cu 
privire la comportamentul etic al studiului, el ar trebui să solicite o descriere detaliată și 
completă a cercetării în vederea efectuării unei evaluări etice cuprinzătoare. În cazul în care 
REC consideră că un studiu este realizat într-un mod lipsit de etică, el ar trebui să ia în 
considerare retragerea aprobării și să impună ca activitățile de cercetare să fie suspendate sau 
întrerupte. 

LICENȚE PENTRU PROIECTANȚI

• Ar trebui să țineți seama de valorile europene ale demnității, libertății și justiției înainte, în 
timpul și după procesul de proiectare, dezvoltare și furnizare a unor astfel de tehnologii, 
inclusiv de necesitatea de a nu aduce prejudicii, de a nu răni, de a nu înșela sau de a nu 
exploata utilizatorii (vulnerabili). 

• Ar trebui să introduceți principii fiabile de proiectare a sistemului la nivelul tuturor 
aspectelor funcționării unui robot, atât pentru proiectarea hardware, cât și software, precum și 
pentru orice tip de prelucrare de date în interiorul sau în exteriorul platformei în scopuri de 
securitate. 

• Ar trebui să introduceți confidențialitatea prin concepție, astfel încât să se asigure că 
informațiile confidențiale sunt păstrate în siguranță și utilizate numai în mod corespunzător.

• Ar trebui să integrați mecanisme „opt-out” evidente („kill switch”) care ar trebui să fie în 
concordanță cu obiectivele rezonabile ale proiectului.

• Ar trebui să vă asigurați că un robot funcționează în conformitate cu principiile etice și 
juridice locale, naționale și internaționale. 

• Ar trebui să vă asigurați că procesul decizional al roboților permite reconstituirea și 
trasabilitatea pe faze. 

• Ar trebui să vă asigurați că este necesar să se asigure o transparență maximă în procesul de 
programare a sistemelor robotizate, precum și previzibilitatea comportamentului robotizat. 

• Ar trebui să analizați previzibilitatea unui sistem uman-robot prin luarea în considerare a 
incertitudinii în interpretare și acțiune și posibilele erori robotice sau umane.

• Ar trebui să dezvoltați instrumente de trasabilitate la stadiul proiectării robotului. Aceste 
instrumente vor facilita contabilizarea și explicarea comportamentului robotic, chiar și limitat, 
la diferitele niveluri destinate experților, operatorilor și utilizatorilor.
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• Ar trebui să elaborați protocoale de proiectare și de evaluare și să vă alăturați potențialilor 
utilizatori și părți interesate în momentul evaluării beneficiilor și riscurilor roboticii, inclusiv 
cele cognitive, psihologice și cele în materie de mediu. 

• Ar trebui să vă asigurați că roboții sunt identificabili ca roboți atunci când interacționează cu 
oamenii.

• Ar trebui să protejați securitatea și sănătatea celor care interacționează și vin în contact cu
robotica, având în vedere faptul că roboții ca produse ar trebui să fie concepute utilizându-se 
procese care asigură siguranța și securitatea acestora. Un inginer specializat în robotică 
trebuie să mențină starea de confort a oamenilor, respectând, în același timp, drepturile 
omului și nu poate pune în acțiune un robot fără a garanta siguranța, eficacitatea și
reversibilitatea funcționării sistemului. 

• Ar trebui să obțineți un aviz favorabil din partea unui REC înainte de testarea unui robot 
într-un mediu real sau care implică subiecți umani în procedurile de proiectare și dezvoltare. 

LICENȚE PENTRU UTILIZATORI

• Aveți dreptul de a utiliza un robot fără riscuri sau teamă de vătămare fizică sau psihologică. 

• Ar trebui să aveți dreptul de a vă aștepta ca un robot să îndeplinească orice sarcină pentru 
care a fost conceput în mod explicit. 

• Ar trebui să fiți conștient că orice robot pot avea limitări cognitive, de percepție și de 
acționare. 

• Ar trebui să respectați fragilitatea umană, atât fizică, cât și psihologică, precum și nevoile
emoționale ale oamenilor. 

• Ar trebui să țineți seama de drepturile la intimitate ale persoanelor fizice, inclusiv în ceea ce 
privește dezactivarea monitoarelor video în timpul procedurilor intime. 

• Nu sunteți autorizat să colectați, să utilizați sau să divulgați informații cu caracter personal 
fără consimțământul explicit al persoanei vizate. 

• Nu sunteți autorizat să utilizați un robot într-un mod care contravine principiilor și normelor 
etice sau juridice. 

• Nu aveți autorizația să modificați un robot pentru a-i permite să funcționeze ca o armă. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

În conformitate cu anexa VI la Regulamentul de procedură, Comisia pentru afaceri juridice 
este responsabilă, printre altele, de dreptul civil și comercial, dreptul societăților comerciale, 
dreptul proprietății intelectuale și de interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în cazul 
în care Uniunea Europeană este vizată, precum și de aspectele etice referitoare la noile 
tehnologii. Dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale ridică probleme juridice și etice 
care sunt legate în mod clar de toate aceste domenii și care necesită o intervenție rapidă la 
nivelul UE. Chiar dacă în cele din urmă sarcina de a prezenta una sau mai multe propuneri 
legislative privind robotica și inteligența artificială va reveni Comisiei, Parlamentul European 
a decis să netezească calea pentru astfel de inițiative, utilizând drepturile sale în temeiul 
articolului 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în conformitate cu 
articolul 46 din Regulamentul de procedură. 

În consecință, la 20 ianuarie 2015, comisia JURI a decis să creeze un grup de lucru (GL) 
privind aspectele juridice referitoare la dezvoltarea roboticii și a inteligenței artificiale (IA) în 
Uniunea Europeană. Grupul de lucru vizează în primul rând elaborarea unor norme de drept 
civil legate de această materie.

Pe lângă membrii Comisiei pentru afaceri juridice, grupul de lucru este compus și din 
reprezentanți ai Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), ai Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și ai Comisiei pentru ocuparea forței de 
muncă și afaceri sociale (EMPL). 

Grupul de lucru a consultat experți din diverse medii, beneficiind de contribuții importante 
care sunt incluse în prezenta rezoluție. 

Generalități

Robotica și IA au devenit una dintre cele mai importante tendințe tehnologice ale secolului 
nostru. Creșterea rapidă a utilizării și dezvoltării acestora pune probleme noi și dificile pentru 
societatea noastră. Drumul de la sectorul industrial la mediul societății civile impune o 
abordare diferită a acestor tehnologii, având în vedere că roboții și IA și-ar spori interacțiunea 
cu oamenii în domenii foarte diferite. 

Comisia JURI consideră că riscurile pe care le prezintă aceste interacțiuni ar trebui abordate 
urgent, asigurându-se de respectarea unui ansamblu de valori fundamentale în orice stadiu al 
contactelor între roboți, IA și oameni. În cadrul acestui proces, ar trebui acordată o atenție 
deosebită siguranței umane, confidențialității, integrității, demnității și autonomiei. 

Alte aspecte importante menționate în prezenta rezoluție sunt: standardizarea, drepturile de 
proprietate intelectuală, ocuparea forței de muncă, proprietatea asupra datelor și 
responsabilitatea. Este esențial ca regulamentul să cuprindă condiții previzibile și suficient de 
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clare pentru a stimula inovarea europeană în domeniul roboticii și IA.

Temeiul juridic și subsidiaritatea

Acțiunile Comisiei vizând adaptarea legislației existente la realitățile roboticii și IA ar trebui 
să se bazeze pe articolul 114 din TFUE. În conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din TUE, 
principiul subsidiarității prevede că Uniunea acționează numai în cazul și în măsura în care 
obiectivele acțiunii propuse nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la 
nivel central, nici la nivel regional și local, însă pot mai curând, având în vedere amploarea și 
efectele acțiunii propuse, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii. În prezent, robotica este 
în curs de dezvoltare în întreaga Uniune. Ca reacție la această inovație, statele membre 
elaborează legislații naționale diferite. Se estimează că aceste diferențe vor crea obstacole în 
calea unei dezvoltări eficace a roboticii. Datorită faptului că această tehnologie are implicații 
transfrontaliere, cea mai bună opțiune legislativă este una europeană.

Principii generale și etice 

Rezoluția stabilește dispoziții generale și etice referitoare la dezvoltarea roboticii și IA de uz 
civil. În primul rând, pentru a aborda în mod adecvat această evoluție, este esențială o 
definiție comună a roboților inteligenți autonomi . În plus, ar trebui consolidate cercetările în 
domeniul roboticii și al TIC, precum și în ceea ce privește implicațiile răspândirii acestora.

Pe de altă parte, pentru a aborda principiile etice, la prezenta rezoluție este anexată o cartă 
privind robotica. Această cartă cuprinde un cod de conduită etică pentru inginerii din 
domeniul roboticii, un cod de conduită pentru comitetele pentru etică în cercetare, și licențe 
pentru proiectanți și utilizatori. Cadrul propus este în deplină conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a UE.

În plus, se propune crearea unei agenții europene pentru robotică și IA. Această agenție ar 
trebui să furnizeze cunoștințele specializate tehnice, etice și în materie de reglementare 
necesare pentru a sprijini actorii relevanți din sectorul public.

Drepturile de proprietate intelectuală, protecția datelor și proprietatea asupra datelor 

Rezoluția solicită Comisiei să propună o abordare echilibrată a drepturilor de proprietate 
intelectuală atunci când acestea sunt aplicate standardelor de hardware și de software, precum 
și codurilor care protejează inovarea și, concomitent, promovează inovarea. În plus, se solicită 
elaborarea unor criterii pentru „creație intelectuală proprie” pentru operele ce pot face 
obiectul drepturilor de autor produse de computere sau roboți. 

Actualul cadru juridic insuficient referitor la protecția și proprietatea asupra datelor reprezintă 
un motiv de îngrijorare din cauza fluxului (masiv preconizat) de date provenind din utilizarea 
roboticii și IA.

Standardizare, siguranță și securitate 

Utilizarea crescândă a roboților și a IA necesită standardizarea la nivel european în scopul 
evitării divergențelor între statele membre și fragmentarea pieței interne a Uniunii Europene.

În plus, trebuie abordate preocupările consumatorilor privind siguranța și securitatea legate de 
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utilizarea roboților și a IA. Această rezoluție subliniază în mod specific faptul că testarea 
roboților în condiții reale este esențială pentru identificarea și evaluarea riscurilor pe care le 
pot reprezenta.

Norme privind utilizarea specifică a roboților și a IA

Rezoluția include dispoziții care se aplică unor tipuri specifice de roboți. Ar trebui adoptate 
norme pentru vehiculele autonome, pentru roboții de îngrijire, roboții medicali, roboții de 
reparare și consolidare a corpului uman, precum și pentru vehiculele aeriene fără pilot 
(RPAS).

Norme privind răspunderea

Riscurile care pot să apară sunt indisolubil legate de utilizarea unor mașini autonome în 
societatea noastră. Comportamentul unui robot poate avea implicații de drept civil, atât în 
ceea ce privește răspunderea contractuală, cât și cea necontractuală. Astfel, este necesară 
clarificarea responsabilității pentru acțiunile roboților și, eventual, a capacității juridice și/sau 
a statutului de roboți și IA pentru a se asigura transparența și siguranța juridică pentru 
producătorii și consumatorii din întreaga Uniune Europeană.

Comisia este invitată să realizeze o evaluare a impactului instrumentelor sale legislative 
viitoare pentru a analiza implicațiile juridice ale tuturor soluțiilor posibile, cum ar fi, printre 
altele, crearea unui sistem de asigurare obligatorie și a unui fond de compensare. 

Robotica și IA în contextul social 

Intensificarea comunicării și a interacțiunii cu roboți sunt susceptibile să aibă un impact 
profund asupra relațiilor fizice și morale în societatea noastră. Acest lucru este valabil în 
special pentru roboții de utilitate și asistență personală, față de care persoanele deosebit de 
vulnerabile pot dezvolta sentimente și atașament emoțional, fapt care ar provoca îngrijorări cu 
privire la demnitatea umană și la alte valori morale. 

Roboți și IA deja influențează educația și ocuparea forței de muncă. În acest context, este 
necesară monitorizarea îndeaproape a tendințelor ocupării locurilor de muncă pentru a se evita 
repercusiunile nedorite asupra pieței forței de muncă. 

Aspecte internaționale

Având în vedere dezvoltarea roboticii și IA peste tot în lume, trebuie luate în considerare 
inițiative pentru a modifica, dacă este cazul, unele acorduri internaționale existente în materie 
sau a elabora noi instrumente cu obiectivul de a introduce referiri specifice la robotică și IA. 
Cooperarea internațională în acest domeniu este foarte de dorit.
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