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B9-0094/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la procesele decizionale automatizate: să 
asigurăm protecția consumatorilor și libera circulație a bunurilor și serviciilor
(2019/2915(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 februarie 2019 referitoare la o politică industrială 
europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii1,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 februarie 2017 conținând recomandări adresate 
Comisiei referitoare la normele de drept civil privind robotica2,

– având în vedere raportul intitulat „Răspunderea legală pentru inteligența artificială și 
alte tehnologii digitale emergente” întocmit de Grupul de experți al Comisiei privind 
răspunderea legală și noile tehnologii, publicat la 21 noiembrie 2019,

– având în vedere raportul intitulat „Politica și recomandările de investiții în inteligență 
artificială fiabilă” realizat de Grupul de experți la nivel înalt al Comisiei privind 
inteligența artificială, publicat la 26 iunie 2019,

– având în vedere documentul intitulat „Îndrumar etic pentru o inteligență artificială (IA) 
fiabilă” elaborat de Grupul de experți la nivel înalt al Comisiei privind inteligența 
artificială, publicat la 8 aprilie 2019, precum și lista criteriilor de evaluare a fiabilității 
produselor IA,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 aprilie 2019 intitulată „Cum construim 
încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman” 
(COM(2019)0168),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 7 decembrie 2018 intitulată „Planul 
coordonat privind inteligența artificială” (COM(2018)0795),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 25 aprilie 2018 intitulată „Inteligența 
artificială pentru Europa” (COM(2018)0237),

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor,

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei privind procesele decizionale 
automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și a liberei circulații a bunurilor și 
serviciilor (O-000008/2020 – B9-XXXX/2020),

– având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din 
Regulamentul său de procedură,

1 Texte adoptate, P8_TA(2019)0081.
2 JO C 252, 18.7.2018, p. 239.



RE\1198317RO.docx 3/7 PE647.529v01-00

RO

A. întrucât progresele tehnologice în domeniul inteligenței artificiale (IA), al învățării 
automate, al sistemelor bazate pe algoritmi complecși și al proceselor automatizate de 
luare a deciziilor se petrec într-un ritm rapid și întrucât aplicațiile, oportunitățile și 
provocările asociate cu aceste tehnologii sunt numeroase și afectează practic toate 
sectoarele pieței interne;

B. întrucât se preconizează că dezvoltarea proceselor decizionale automatizate va aduce o 
contribuție însemnată la economia bazată pe cunoaștere, oferind beneficii pentru 
societate, printre altele printr-o mai bună calitate a serviciilor publice, pentru 
consumatori prin produse și servicii inovatoare, iar pentru întreprinderi prin optimizarea 
performanței;

C. întrucât utilizarea și dezvoltarea IA și a proceselor decizionale automatizate pun, de 
asemenea, la încercare încrederea și buzunarele consumatorilor, care trebuie să poată 
identifica astfel de procese, să le înțeleagă modul de funcționare, să ia decizii în 
cunoștință de cauză legate de utilizarea lor și eventual să nu apeleze la ele;

D. întrucât îndrumarele etice, de pildă principiile adoptate de Grupul de experți la nivel 
înalt al Comisiei privind inteligența artificială, oferă un punct de plecare; întrucât, cu 
toate acestea, trebuie examinat cadrul juridic actual al UE, inclusiv acquis-ul în 
domeniul dreptului consumatorilor și legislația privind protecția datelor, siguranța 
produselor și supravegherea pieței, pentru a verifica dacă este în măsură să țină pasul cu 
dezvoltarea impetuoasă a IA și a proceselor decizionale automatizate și să asigure un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor, așa cum se cere la articolul 38 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE;

E. întrucât o abordare comună la nivelul UE față de dezvoltarea proceselor decizionale 
automatizate ne va ajuta să culegem beneficiile acestor procese și să aplanăm riscurile 
în întreaga UE, va împiedica fragmentarea pieței interne și îi va permite UE să își 
promoveze mai bine abordarea și valorile în întreaga lume;

Opțiunile, încrederea și binele consumatorilor

1. apreciază potențialul proceselor decizionale automatizate de a le oferi consumatorilor 
servicii inovatoare și mai bune, inclusiv servicii digitale noi, cum ar fi asistenții virtuali 
și roboții de chat; consideră totuși că atunci când interacționează cu un sistem care 
automatizează luarea deciziilor, consumatorii ar trebui să fie informați corespunzător 
despre modul său de funcționare, despre cum pot să contacteze un om cu putere de 
decizie și despre cum pot fi verificate și corectate deciziile sistemului;

2. îndeamnă Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a noilor norme 
prevăzute de Directiva privind o mai bună asigurare a respectării legii3, care le impun 
comercianților să informeze consumatorii atunci când prețurile bunurilor sau serviciilor 
au fost personalizate pe baza unui proces decizional automatizat și a creării automatizate 
de profiluri de comportament de consum, care le permit comercianților să evalueze 

3 Directiva (UE) 2019/2161 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 2005/29/CE și 2011/83/UE ale Parlamentului 
European și ale Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, JO L 328, 18.12.2019, p. 7.
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puterea de cumpărare a consumatorilor;

3. îndeamnă Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a Regulamentului 
privind geoblocarea4, pentru a oferi garanția că procesele decizionale automatizate nu 
sunt utilizate pentru a-i discrimina pe consumatori în funcție de cetățenie, domiciliu sau 
locul unde se află temporar;

4. încurajează Comisia să verifice dacă obligațiile impuse comercianților le dau efectiv 
consumatorilor posibilitatea să aleagă și le oferă o protecție suficientă; invită Comisia să 
verifice dacă nu cumva există lacune normative și să cerceteze dacă sunt necesare 
măsuri suplimentare pentru a garanta un set solid de drepturi care să protejeze 
consumatorii în contextul IA și al proceselor decizionale automatizate;

5. reține că sistemele decizionale automatizate sunt folosite de unele mecanisme 
alternative de soluționare a litigiilor pe diverse platforme digitale pentru a soluționa 
litigiile dintre consumatori și comercianți; roagă Comisia să vegheze ca orice revizuire 
viitoare a Directivei 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie 
de consum5 și a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a 
litigiilor în materie de consum6 să ia în discuție utilizarea proceselor decizionale 
automatizate și să garanteze că nu dispare controlul uman;

Cadrul privind siguranța și răspunderea legală pentru produse

6. subliniază că cadrul UE privind siguranța produselor obligă întreprinderile să se asigure 
că sunt introduse pe piață numai produse sigure și conforme; recunoaște că apariția unor 
produse cu capacități decizionale automatizate pune noi probleme, deoarece astfel de 
produse pot evolua și acționa în moduri care nu au fost prevăzute când au fost introduse 
pe piață pentru prima dată; îndeamnă Comisia să prezinte propuneri pentru a adapta 
normele de siguranță ale UE pentru produsele reglementate de o legislație specifică a 
UE care stabilește cerințe armonizate, inclusiv Directiva privind echipamentele tehnice7, 
Directiva privind siguranța jucăriilor8, Directiva privind echipamentele radio9 și 
Directiva privind joasa tensiune10, precum și pentru produsele nearmonizate incluse în 
Directiva privind siguranța generală a produselor11, astfel încât existe garanția că noile 

4 Regulamentul (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind 
prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, 
domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 
2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE, JO L 60 I, 2.3.2018, p. 1.
5 JO L 165, 18.6.2013, p. 63.
6 JO L 165, 18.6.2013, p. 1.
7 Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice 
și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare), JO L 157, 9.6.2006, p. 24.
8 Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor 
(JO L 170, 30.6.2009, p. 1).
9 Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a 
Directivei 1999/5/CE, JO L 153, 22.5.2014, p. 62. 
10 Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, JO L 96, 29.3.2014, p. 357.
11 Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța 
generală a produselor, JO L 11, 15.1.2002, p. 4.
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norme corespund scopului urmărit, că utilizatorii și consumatorii sunt protejați de 
vătămări, că producătorilor le sunt clare obligațiile care le revin și că utilizatorii nu au 
neclarități legate de modul de utilizare a produselor cu capacități decizionale 
automatizate;

7. subliniază că este nevoie de o abordare bazată pe riscuri a reglementărilor, având în 
vedere natura variată și complexitatea provocărilor create de diferitele tipuri și aplicații 
de IA și sisteme automatizate de luare a deciziilor; invită Comisia să dezvolte un sistem 
de evaluare a riscurilor pentru IA și sistemele decizionale automatizate ca o chezășie a 
consecvenței de abordare în impunerea respectării legislației privind siguranța 
produselor pe piața internă; subliniază că statele membre trebuie să elaboreze strategii 
armonizate de gestionare a riscurilor pentru IA în contextul strategiilor lor naționale de 
supraveghere a pieței;

8. recunoaște că, timp de peste 30 de ani, Directiva privind răspunderea legală pentru 
produsele cu defect12 a furnizat o plasă de siguranță utilă, protejând consumatorii de 
efectele nocive ale produselor defecte; recunoaște că este greu de stabilit cine poartă 
răspunderea legală dacă efectele negative asupra consumatorilor sunt rezultatul unor 
procese decizionale autonome; Invită Comisia să revizuiască această directivă și să aibă 
în vedere adaptarea unor concepte precum „produs”, „daună” și „defect”, la fel ca și 
adaptarea normelor care reglementează sarcina probei; îndeamnă Comisia să prezinte 
propuneri de actualizare a acestor concepte și norme, dacă este necesar;

Cadrul de reglementare pentru servicii

9. reamintește că actualul cadru de reglementare privind serviciile, format din Directiva 
privind serviciile13, Directiva privind calificările profesionale14, Directiva privind testele 
de proporționalitate15, Directiva privind comerțul electronic16 și Regulamentul general 
privind protecția datelor ( RGPD)17, acoperă deja multe aspecte ale politicilor relevante 
pentru servicii care încorporează procese decizionale automatizate, inclusiv norme 
privind protecția consumatorilor, etica și răspunderea legală; relevă că astfel de norme 
ar trebui să li se aplice atât serviciilor tradiționale, cât și serviciilor care încorporează 

12 Directiva 85/374/CEE a 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.
13 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne, JO L 376, 27.12.2006, p. 36. 
14 Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a 
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul 
IMI”), JO L 354, 28.12.2013, p. 132. 
15 Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui 
test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii, JO L 173, 9.7.2018, p. 
25.
16 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva 
privind comerțul electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.
17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), JO L 119, 4.5.2016, 
p. 1.
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procese decizionale automatizate;

10. subliniază că, deși procesele decizionale automatizate pot îmbunătăți eficiența și 
acuratețea serviciilor, oamenii trebuie să poarte întotdeauna răspunderea finală și să 
poată revoca deciziile adoptate în contextul unor servicii profesionale, precum profesiile 
medicale, juridice și contabile, precum și serviciile bancare; reamintește cât este de 
importantă supravegherea sau supervizarea independentă făcută de profesioniști 
calificați în cazul unui proces decizional automatizat dacă sunt în joc interese publice 
legitime;

11. subliniază că este important, în conformitate cu Directiva privind testele de 
proporționalitate, să se evalueze temeinic riscurile înainte de a automatiza serviciile 
profesionale; îndeamnă autoritățile competente din statele membre să se asigure că 
formarea profesională ține seama de progresele științifice înregistrate în domeniul 
proceselor decizionale automatizate;

Calitatea și transparența în gestionarea datelor

12. constată că sistemele decizionale automatizate se bazează pe colectarea unor volume 
mari de date și consideră că Regulamentul privind fluxul liber de date fără caracter 
personal18 va mări volumul de date disponibile în întreaga UE, permițând astfel crearea 
de servicii inovatoare bazate pe date; recunoaște că schimbul de date, nu numai din 
surse publice, ci și din surse private, oferă posibilități în această privință, subliniind 
totodată necesitatea imperioasă de a proteja datele cu caracter personal în conformitate 
cu RGPD; subliniază că este important să se utilizeze numai seturi de date de înaltă 
calitate și imparțiale, pentru a îmbunătăți rezultatele sistemelor algoritmice și a mări 
încrederea și acceptarea în rândul consumatorilor;

13. subliniază că, având în vedere impactul semnificativ pe care sistemele automatizate de 
luare a deciziilor îl pot avea asupra consumatorilor, în special asupra celor aflați în 
situații vulnerabile, este important ca aceste sisteme nu numai să utilizeze seturi de date 
de înaltă calitate și obiective, ci și să incorporeze algoritmi explicabili și obiectivi; 
consideră că procesele economice trebuie să conțină structuri de evaluare pentru a 
corecta eventualele greșeli comise prin decizii automatizate și că consumatorii ar trebui 
să poată solicita evaluarea umană și rectificarea deciziilor automatizate definitive și 
permanente;

14. subliniază că, pentru a evalua dacă produsele cu capacități decizionale automatizate sunt 
în conformitate cu normele de siguranță relevante, este esențial ca algoritmii care stau la 
baza acestor capacități să fie suficient de transparenți și să poată fi explicați autorităților 
de supraveghere a pieței; roagă Comisia să analizeze dacă este cazul să li se acorde 
autorităților de supraveghere a pieței prerogative suplimentare în acest sens;

15. invită Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a Regulamentului 
privind relația dintre platforme și întreprinderi19, în special a normelor privind 

18 Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un 
cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană, JO L 303, 28.11.2018, p. 59.
19 Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, JO L 
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transparența clasificării, care implică utilizarea unor procese decizionale automatizate;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și partenerilor sociali.

186, 11.7.2019, p. 57.


