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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at brugen af nye digitale teknologier såsom kunstig intelligens (AI), 
tingenes og tjenesternes internet (IoT/IoS) og robotteknologi vil fortsætte med at spille 
en stadig større rolle i vores hverdag; 

B. der henviser til, at disse nye digitale teknologier har potentiale til at bidrage til 
udviklingen af innovation i mange sektorer og gavne forbrugerne ved hjælp af 
innovative produkter og tjenesteydelser, virksomhederne, navnlig nyetablerede, mikro- 
samt små og mellemstore virksomheder (SMV'er), gennem optimerede resultater og 
øget konkurrenceevne, og den offentlig forvaltning gennem forbedrede, mere inklusive 
og skræddersyede offentlige tjenester;

C. der henviser til, at anvendelsen, indførelsen og udviklingen af AI- og andre nye digitale 
teknologier også kan indebære risici og udfordringer for den eksisterende ramme for 
produktansvar, som ikke nødvendigvis er tilpasset disse nye applikationer, og dermed 
potentielt kan undergrave forbrugernes tillid og beskyttelsen af dem;

D. der henviser til, at produktsikkerhed og produktansvar er to komplementære 
mekanismer, der forfølger det samme politiske mål om et velfungerende indre marked 
for varer og tjenesteydelser, og at der i denne udtalelse foreslås mulige tilpasninger af 
EU's rammer for erstatningsansvar i lyset af den stigende betydning af nye digitale 
teknologier;

E. der henviser til, at robuste erstatningsansvarsmekanismer, der giver mulighed for 
erstatning for skader, bidrager til bedre beskyttelse af borgerne og forbrugerne mod 
skader og skaber større tillid til nye digitale teknologier, samtidig med at 
retssikkerheden sikres for virksomhederne, især nyetablerede, mikro- og små og 
mellemstore virksomheder, hvilket vil bidrage til at sætte dem i stand til at innovere; 

F. der henviser til, at de teoretiske fordele ved kunstig intelligens også bør bidrage 
effektivt til velfærd og udvikling for at opnå accept;

G. der henviser til, at Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om de konsekvenser, som kunstig 
intelligens, tingenes internet og robotteknologi vil have for sikkerhed og 
erstatningsansvar1, og hvidbogen om kunstig intelligens - En europæisk tilgang til 
topkvalitet og tillid2 bør betragtes som grundlaget for den fremtidige EU-lovgivning;

1. glæder sig over, at Kommissionen agter at arbejde hen imod at tilpasse Unionens retlige 
rammer til den nye teknologiske udvikling, indførelsen og anvendelsen af kunstig 

1 COM(2020)0004.
2 COM(2020)0065.
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intelligens og andre nye digitale teknologier og derved vil sikre et højt 
beskyttelsesniveau for forbrugerne mod skader forårsaget af nye teknologier, der er 
baseret på kunstig intelligens, robotteknologi og beslægtede teknologier, samtidig med 
at der sikres balance i forhold til målsætningen om digitalisering af industrielle 
produkter og forbrugsprodukter og støtte til teknologisk innovation;

2. opfordrer Kommissionen til at ajourføre den eksisterende ramme for erstatningsansvar, 
navnlig Rådets direktiv 85/374/EØF3 (direktivet om produktansvar), og tilpasse den til 
den digitale verden; 

3. opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om produktansvar ved at tage stilling 
til de udfordringer, som nye digitale teknologier såsom kunstig intelligens, tingenes 
internet (IoT) og robotteknologi udgør, og derved sikre et højt niveau af effektiv 
forbrugerbeskyttelse samt retssikkerhed for forbrugerne og virksomhederne, samtidig 
med at store omkostninger og risici undgås for SMV'er og nystartede virksomheder;

4. understreger, at en eventuel ajourføring af produktansvarsrammen bør gå hånd i hånd 
med ajourføringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF4 
(produktsikkerhedsdirektivet) for at sikre, at AI-systemer integrerer princippet om 
indbygget sikkerhed;

5. understreger, at enhver revision af den eksisterende ramme for erstatningsansvar bør 
sigte mod yderligere harmonisering af ansvarsreglerne og forbrugerbeskyttelsesreglerne 
for at sikre lige vilkår og undgå uligheder med hensyn til forbrugerbeskyttelse og 
opsplitning af det indre marked;

6. anmoder Kommissionen om at vurdere, om en forordning om generelt produktansvar vil 
kunne bidrage til dette mål; understreger imidlertid, at det er vigtigt at sikre, at EU-
reguleringen begrænses til klart identificerede problemer, som der findes gennemførlige 
løsninger for, og at den levner plads for yderligere teknologisk udvikling, herunder 
udvikling baseret på gratis og open source software; understreger, at dette bør ske i fuld 
overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2019/7905;

7. opfordrer Kommissionen til at ajourføre produktansvarsrammen under hensyntagen til 
de særlige udfordringer ved digitalisering for lovgivningen om erstatningsansvar; 
mener, at der kan opstå udfordringer, f.eks. på grund af produkter, der er indbyrdes 
forbundne, dataafhængige eller sårbare over for cybersikkerhedsrisici; 

8. understreger navnlig behovet for at tage hensyn til processer i AI-applikationer, som 
måske ikke er veldokumenterede, eller som kan forekommer autonomt, efter at 
produktet er bragt i omsætning;

9. opfordrer Kommissionen til at præcisere definitionen af "produkter" i 

3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov 
fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29).
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed 
(EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4).
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/790 af 17. april 2019 om ophavsret og beslægtede 
rettigheder på det digitale indre marked (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 92).
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produktansvarsdirektivet ved at afgøre, om digitalt indhold og digitale tjenester falder 
ind under dets anvendelsesområde og overveje at tilpasse begreber som "producent", 
"skade" og "defekt"; understreger, at det er nødvendigt at tage hensyn til 
forbrugerlovgivningen i denne forbindelse, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2019/7706 (direktivet om digitalt indhold) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv (EU) 2019/7717 (direktivet om salg af varer); 

10. anbefaler, at kunstig intelligens ikke tildeles status som selvstændig juridisk person; 
anmoder Kommissionen om også at undersøge, om produktansvarsrammen bør ændres 
for effektivt at kunne beskytte skadelidte og sikre dem erstatning i forbindelse med 
produkter, der er er købt som en pakke med relaterede tjenesteydelser, og om at betragte 
regler om indbygget privatlivsbeskyttelse og indbygget sikkerhed som noget, 
forbrugerne med rimelighed bør kunne forvente i forbindelse med deres digitale 
produkter;

11. understreger, at onlinemarkedspladser, der fungerer som importører eller leverandører 
af varer, der sælges online i forsyningskæden, falder ind under produktansvarsdirektivet 
og derfor er ansvarlige for skader, der forårsages af en defekt i produkter, de har solgt, 
medmindre de optræder som leverandør og producenten er identificeret i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i produktansvarsdirektivet;

12. opfordrer Kommissionen til i tæt samordning med tilsvarende eventuelle tilpasninger af 
Unionens rammer for sikkerhed at overveje, om begrebet "tidspunktet, hvor produktet er 
bragt i omsætning", er formålstjenligt i forbindelse med nye digitale teknologier, og om 
producentens ansvar og erstatningsansvar kunne række ud over dette begreb, i 
betragtning af at AI-støttede produkter kan ændres under producentens kontrol, efter at 
de er blevet bragt i omsætning, hvilket kan afstedkomme en defekt og deraf følgende 
skade;

13. understreger betydningen af at sikre en retfærdig og effektiv ansvarsfordeling i den 
kommercielle transaktionskæde med henblik på at placere erstatningsansvaret på den 
mest hensigtsmæssige måde; fremhæver, at det på grund af kompleksiteten, 
konnektiviteten og uigennemsigtigheden i forbindelse med produkter, der er baseret på 
kunstig intelligens og nye teknologier, kan være vanskeligt for forbrugerne at bevise, 
hvilken defekt i et produkt der har forvoldt skade, idet det ikke kan antages, at 
forbrugerne har al den nødvendige information eller specifikke tekniske viden; 

14. understreger derfor relevansen af at gøre det muligt for forbrugere, der har lidt skade, 
eller hvis ejendom er blevet skadet, at bevise, at en defekt i et produkt har forvoldt 
skade, også når software fra en tredjepart er involveret, eller hvis det er vanskeligt at 
spore årsagen til en defekt, f.eks. når produkter indgår i et komplekst, sammenkoblet 
tingenes internet;

15. opfordrer Kommissionen til at overveje at ændre reglerne om bevisbyrde for skader 

6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om 
levering af digitalt indhold og digitale tjenester (EUT L 136 af 22.5.2019, s. 1).
7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/771 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om salg af 
varer, om ændring af forordning (EU) 2017/2394 og direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af direktiv 
1999/44/EF (EUT L 136 af 22.5.2019, s. 28).
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forårsaget af nye digitale teknologier i klart definerede tilfælde og efter en korrekt 
vurdering med henblik på at give forbrugere, der har lidt skade, eller hvis ejendom er 
blevet skadet, mulighed for at forsvare deres rettigheder, samtidig med at misbrug 
forhindres og virksomhederne sikres retssikkerhed, samt til at sikre retfærdighed og 
afbøde de informationsasymmetrier, der vanskeliggør de skadelidtes situation;

16. anmoder Kommissionen om at overveje muligheden af at indføre et krav om, at 
producenter af nye digitale teknologier skal udstyre deres produkter med systemer til 
registrering af oplysninger om, hvordan teknologien fungerer, i overensstemmelse med 
de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og reglerne om 
beskyttelse af forretningshemmeligheder og under hensyntagen til bl.a. sandsynligheden 
for, at der kan opstå en risiko i forbindelse med den pågældende teknologi, om et sådant 
krav vil være passende og forholdsmæssigt, om det er teknisk gennemførligt, og hvad 
det vil koste; foreslår, at manglende efterlevelse af dette krav eller afvisning af at give 
den pågældende forbruger en rimelig adgang til disse oplysninger bør udløse en simpel 
retsformodning om, at der påhviler producenten et erstatningsansvar;

17. fremhæver behovet for en risikobaseret tilgang til kunstig intelligens inden for de 
eksisterende rammer for erstatningsansvar, som tager højde for forskellige 
risikoniveauer for forbrugerne inden for specifikke sektorer og anvendelser af kunstig 
intelligens; understreger, at en sådan tilgang, der kan omfatte flere risikoniveauer, bør 
være baseret på klare kriterier og en passende definition af høj risiko og skabe 
retssikkerhed;

18. mener endvidere, at de, der er involveret i de forskellige faser af udvikling, indførelse 
og anvendelse af AI-systemer, bør holdes ansvarlige i forhold til det ansvar, de har i 
deres interne forhold; understreger imidlertid, at disse forskellige aktørers solidariske 
ansvar bør sikres i forhold til den part, der har lidt skade, eller hvis ejendom er blevet 
beskadiget; foreslår, at produktsporbarheden forbedres, f.eks. gennem anvendelse af 
distributed ledger-teknologier såsom blockchain, for at gøre det lettere at identificere 
dem, der er involveret i de forskellige faser;

19. understreger, at AI-systemers forklarlighed, fortolkning og sporbarhed er afgørende for 
at sikre, at erstatningsansvarsmekanismer giver en passende, effektiv og retfærdig 
ansvarsfordeling;

20. opfordrer Kommissionen til nøje at overveje indførelsen af en særskilt, men 
supplerende ordning om objektivt ansvar for AI-systemer, der indebærer en høj risiko 
for at forvolde skade på en eller flere personer eller deres ejendom på en måde, der er 
tilfældig og umulig at forudsige på forhånd, under hensyntagen til bl.a. dens sandsynlige 
indvirkning på beskyttelsen af borgerne og forbrugerne mod skader, virksomhedernes, 
navnlig SMV'ers, innovationskapacitet og sammenhængen i Unionens rammer for 
sikkerhed og ansvar samt på principperne om nærhed og proportionalitet; mener, at 
denne ordning bør sikre, at ofre rent faktisk får kompensation for skader, der forvoldes 
af AI-styrede systemer.

21. opfordrer Kommissionen til at foreslå konkrete foranstaltninger, f.eks. et register over 
erstatningsansvarssager, for at øge gennemsigtigheden og overvåge fejlbehæftede 
produkter, der cirkulerer i Unionen; fremhæver, at det er vigtigt at sikre, at der er et højt 
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forbrugerbeskyttelses- og informationsniveau i forbindelse med de produkter, der kan 
købes.
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