
AD\1207930BG.docx PE648.381v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2020/2014(INL)

7.7.2020

СТАНОВИЩЕ
на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно режим на гражданска отговорност във връзка с изкуствения 
интелект
(2020/2014(INL))

Докладчик по становище: Свеня Хан

(Право на инициатива – член 47 от Правилника за дейността)



PE648.381v02-00 2/9 AD\1207930BG.docx

BG

PA_INL



AD\1207930BG.docx 3/9 PE648.381v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

А. като има предвид, че използването на нововъзникващи цифрови технологии, като 
например изкуствения интелект (ИИ), интернет на нещата и на услугите (ИН/ИУ) 
или роботиката, ще продължи да играе все по-важна роля в нашето ежедневие; 

Б. като има предвид, че тези нововъзникващи цифрови технологии имат потенциала 
да допринесат за развитието на иновациите в много сектори и да предложат ползи 
за потребителите чрез иновативни продукти и услуги за предприятията, по-
специално стартиращите предприятия, микро-, малките и средните предприятия 
(МСП), чрез оптимизирани резултати и повишена конкурентоспособност, както и 
за публичната администрация чрез подобрени, по-приобщаващи и 
персонализирани обществени услуги;

В. като има предвид, че използването, внедряването и разработването на ИИ и други 
нововъзникващи цифрови технологии могат също така да представляват рискове 
и предизвикателства за съществуващата рамка за отговорност за продуктите, 
която не е непременно адаптирана към тези нови приложения, като по този начин 
потенциално подкопават доверието и защитата на потребителите;

Г. като има предвид, че безопасността на продуктите и отговорността за продуктите 
са два допълващи се механизма, насочени към една и съща политика на 
функциониращ единен пазар на стоки и услуги, като в настоящото становище са 
включени предложения за евентуални корекции на рамката за отговорност на 
Съюза с оглед на нарасналото значение на нововъзникващите цифрови 
технологии;

Д. като има предвид, че строгите механизми за отговорност за задействане на 
отстраняване на вреди и щети допринасят за по-добра защита на гражданите и 
потребителите от вреди и щети, за създаване на доверие в нововъзникващите 
цифрови технологии, като същевременно се гарантира правна сигурност за 
предприятията, в частност микро-, малките и средните предприятия (МСП), и по 
този начин им се дава възможност за иновации; 

Е. като има предвид, че за да се постигне приемане, теоретичните ползи от ИИ 
следва също така да допринасят ефективно за просперитета и развитието;

Ж. като има предвид, че докладът на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 
Европейския икономически и социален комитет относно последиците от 
изкуствения интелект, интернета на нещата и роботиката1 за безопасността и 
отговорността и Бялата книга относно изкуствения интелект — Европа в търсене 

1 COM(2020) 64
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на високи постижения и атмосфера на доверие2, следва да се разглежда като 
основа на бъдещото европейско законодателство;

1. приветства целта на Комисията, а именно правната рамка на Съюза да стане 
съобразена с новите технологични развития, внедрявания и използване на ИИ и 
други нововъзникващи цифрови технологии, като по този начин се гарантира 
висока степен на защита на потребителите от вреди и щети, причинени от новите 
технологии, основаващи се на изкуствен интелект, роботика и свързани 
технологии, като същевременно се поддържа баланс с целта за цифровизация на 
промишлени и потребителски продукти и се подкрепят технологичните иновации;

2. призовава Комисията да актуализира съществуващата рамка за отговорност, и по-
специално Директива 85/374/ЕИО на Съвета3 (Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на стока), да я адаптира към цифровия свят; 

3. призовава Комисията да преразгледа Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, като обърне внимание на предизвикателствата, 
свързани с нововъзникващите цифрови технологии, като например изкуствения 
интелект, интернет на нещата или роботиката, като по този начин се гарантира 
високо равнище на ефективна защита на потребителите, както и правна сигурност 
за потребителите и предприятията, като същевременно се избягват високите 
разходи и рискове за МСП и стартиращите предприятия;

4. подчертава, че всяка актуализация на рамката за отговорност за продуктите 
следва да върви ръка за ръка с актуализацията на Директива 2001/95/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета4 (Директивата относно безопасността на 
продуктите), за да се гарантира, че системите на ИИ включват при проектирането 
им принципите за безопасност и сигурност;

5. подчертава, че всяко преразглеждане на съществуващата рамка за отговорност 
следва да има за цел по-нататъшно хармонизиране на правилата относно 
отговорността и защитата на потребителите, за да се гарантират условия на 
равнопоставеност и да се избегнат неравенства в защитата на потребителите и 
фрагментиране на единния пазар;

6. изисква от Комисията да направи оценка дали регламент относно общата 
отговорност за продуктите би могъл да допринесе за тази цел; подчертава обаче, 
че е важно да се гарантира, че регулирането на Съюза остава ограничено до ясно 
набелязани проблеми, за които съществуват осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно технологично развитие, включително развитията, 
които се основават на безплатен и с отворен код софтуер; изтъква, че това следва 
да бъде направено в пълно съответствие с приложимото законодателство, 

2 COM (2020) 65
3Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29.
4 Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата 
безопасност на продуктите (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4);
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включително с Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета5;

7. призовава Комисията да актуализира рамката за отговорност за продуктите, като 
вземе предвид специфичните предизвикателства на цифровизацията по 
отношение на законодателството в областта на отговорността; счита, че могат да 
възникнат предизвикателства, например поради това, че продукти са взаимно 
свързани, зависими от данни или уязвими по отношение на рискове в областта на 
киберсигурността; 

8. подчертава в частност необходимостта да се вземат предвид процесите в 
приложенията на ИИ, които може да не са добре документирани или които могат 
да възникнат автономно след пускането на продукта на пазара;

9. настоятелно призовава Комисията да поясни определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, като 
посочи дали цифровото съдържание и цифровите услуги попадат в нейното 
приложно поле, и да разгледа необходимостта от адаптиране на понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“; подчертава необходимостта от 
същевременно отчитане на достиженията на правото на Общността за защита на 
потребителите, и по-специално на действащата Директива (ЕС) 2019/770 на 
Европейския парламент и на Съвета6 (Директива за цифровото съдържание) и 
Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета 7(Директива 
относно продажбата на стоки); 

10. препоръчва ИИ да не получава собствена правосубектност; изисква от Комисията 
да проучи също дали рамката за отговорността за продуктите трябва да бъде 
преразгледана, за да се защитят и обезщетят ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани като пакет със свързани услуги, и да 
разглежда правилата за защита на личния живот още при проектирането и за 
сигурност още при проектирането като разумно очакване от страна на 
потребителите по отношение на техните цифрови продукти;

11. изтъква факта, че онлайн местата за търговия, действащи като вносители или 
доставчици на продуктите, които се продават онлайн по веригата на доставки, 
попадат в рамките на Директивата за отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, и следователно носят отговорност за вреди, причинени от дефект 
на продадените от тях продукти, с изключение на случаите, когато те действат 
като доставчик и производителят е идентифициран, в съответствие със 
съответните разпоредби на Директивата за отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока;

12. призовава Комисията да оцени, в тясна координация със съответните възможни 

5 Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското 
право и сродните му права в цифровия единен пазар (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.)
6 Директива (ЕС) 2019/770 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на 
договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги (OВ L 136, 22.5.2019 г., стр. 1)
7 Директива (ЕС) 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за някои аспекти на 
договорите за продажба на стоки, за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2394 и на Директива 2009/22/ЕО 
и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО (OB L 136, 22.5.2019 г., стр. 28).
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промени в рамката за безопасност на Съюза, дали понятието за „момент на 
пускане на стоката в обращение“ е пригодно за нововъзникващите цифрови 
технологии и дали отговорността и отговорността на производителя биха могли 
да надхвърлят това понятие, като се има предвид, че основаващи се на ИИ 
продукти могат да бъдат променени или изменени под контрола на производителя 
след като са пуснати на пазара, което би могло да причини дефект или свързана с 
него вреда;

13. подчертава колко е важно да се гарантира справедливо и ефективно определяне на 
отговорността по веригата на търговски трансакции, за да се търси отговорност по 
най-правилния начин; подчертава, че поради сложността, свързаността и 
непрозрачността на стоките, основани на ИИ и на новите технологии, на 
потребителите може да е трудно да доказват какъв дефект в даден продукт е 
причинил вреда, тъй като не може да се приеме, че потребителите разполагат с 
цялата необходима информация или със специфични технически познания; 

14. подчертава следователно колко е важно да се дава възможност на потребителите, 
които са претърпели вреда или чиято собственост е била повредена, да доказват, 
че дефект в даден продукт е причинил вреда, дори ако се касае за софтуер на 
трето лице или причината за дефект е трудно да бъде проследена, например 
когато продуктите са част от сложна взаимосвързана среда на „интернет на 
нещата“;

15. призовава Комисията да разгледа възможността за отмяна на правилата, 
уреждащи тежестта на доказване на вреда, причинена от нововъзникващи 
цифрови технологии, в ясно определени случаи и след подходяща оценка, за да се 
дадат права на потребителите, които са претърпели вреди или чиято собственост е 
била повредена, да защитят правата си, като същевременно се предотвратяват 
злоупотребите и се осигурява правна сигурност за предприятията, както и за да се 
гарантира справедливост и да се смекчат информационните асиметрии, които 
влошават положението на претърпелите вреда лица;

16. изисква от Комисията да направи оценка на възможността за въвеждане на 
задължение за производителите на нововъзникващи цифрови технологии да 
оборудват своите стоки със средства за записване на информация относно 
експлоатацията на технологията, в съответствие с приложимите разпоредби за 
защита на данните и с правилата относно защитата на търговските тайни, като се 
вземе предвид, наред с другото, вероятността от настъпване на технологичен 
риск, и да прецени дали това задължение е подходящо и пропорционално, както и 
да разгледа техническата осъществимост и разходите за това; счита, че 
неспазването на това задължение или отказът да се предостави на въпросния 
потребител разумен достъп до тази информация следва да задействат оборима 
презумпция за отговорност от страна на производителя;

17. подчертава необходимостта от основан на риска подход към ИИ в рамките на 
съществуващата рамка за отговорност, при който се вземат предвид различните 
равнища на риск за потребителите в конкретни сектори и използване на ИИ; 
подчертава, че такъв подход, който може да включва няколко равнища на риск, 
следва да се основава на ясни критерии и подходящо определение на висок риск и 



AD\1207930BG.docx 7/9 PE648.381v02-00

BG

да предвижда правна сигурност;

18. счита освен това, че участниците в различните етапи от разработването, 
внедряването и използването на основани на ИИ системи следва да се вземат 
предвид пропорционално на тяхната отговорност в техните вътрешни отношения; 
подчертава обаче, че по отношение на страната, която е претърпяла вреда или 
чиято собственост е била повредена, солидарната отговорност на тези различни 
участници следва да бъде гарантирана; предлага да се подобри проследимостта на 
продуктите, например чрез използването на технологии на разпределения 
регистър, като например блокверигата, за да се определят по-добре участниците в 
различните етапи; 

19. подчертава, че възможността да бъдат обяснени, интерпретирани и проследени 
системите с ИИ е от първостепенно значение, за да се гарантира, че механизмите 
относно отговорността предлагат адекватно, ефикасно и справедливо 
разпределение на отговорностите; 

20. изисква от Комисията да направи внимателна оценка на въвеждането на отделен, 
но допълващ строг режим на отговорност за системите с ИИ, представляващи 
висок риск от причиняване на вреда на едно или повече лица или тяхната 
собственост случайно и без това да може да бъде предвидено предварително, като 
се вземе предвид, наред с друго, вероятното му въздействие върху защитата на 
гражданите и потребителите от вреди, капацитета на предприятията, и по-
специално МСП, за иновации, съгласуваността на уредбата на Съюза за 
безопасността и отговорността, както и върху принципите на субсидиарност и 
пропорционалност. счита, че този режим следва да гарантира, че жертвите 
получават ефективно обезщетение за вреди, причинени от системи, задвижвани от 
ИИ;

21. призовава Комисията да предложи конкретни мерки, като регистър на случаи за 
отговорност за стоките, с цел повишаване на прозрачността и наблюдение на 
дефектните продукти, които са в обращение в Съюза; изтъква, че е от съществено 
значение да се осигури висока степен на защита на потребителите и висока степен 
на информираност относно стоките, които могат да бъдат закупени.
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