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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας: 

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες 
συστάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ), το διαδίκτυο των πραγμάτων και των υπηρεσιών ή η ρομποτική, θα 
συνεχίσουν να διαδραματίζουν ολοένα και πιο έντονο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτομίας σε πολλούς τομείς και να προσφέρουν οφέλη, 
πρώτον για τους καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, δεύτερον 
για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς, τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), μέσω της βελτιστοποίησης των επιδόσεων και της αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας, και τρίτον για τη δημόσια διοίκηση, μέσω βελτιωμένων, 
εξατομικευμένων και χωρίς αποκλεισμούς δημόσιων υπηρεσιών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση, η εφαρμογή και η ανάπτυξη της ΤΝ και άλλων 
αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί επίσης να εμπεριέχει κινδύνους και 
προκλήσεις για το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά την ευθύνη για τα προϊόντα, το 
οποίο δεν είναι απαραιτήτως προσαρμοσμένο στις νέες αυτές εφαρμογές, γεγονός που 
θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την ευημερία των καταναλωτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια των προϊόντων και η ευθύνη για τα προϊόντα 
αποτελούν δύο συμπληρωματικούς μηχανισμούς που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο 
πολιτικής για μια λειτουργική ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών, η δε παρούσα 
γνωμοδότηση περιέχει προτάσεις για πιθανές προσαρμογές στο ενωσιακό πλαίσιο 
ευθύνης υπό το φως της αυξανόμενης σημασίας των αναδυόμενων ψηφιακών 
τεχνολογιών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης, οι οποίοι συνεπάγονται 
μέτρα για την αποκατάσταση της ζημίας και της βλάβης, συμβάλλουν στην καλύτερη 
προστασία των πολιτών και των καταναλωτών από τις ζημίες και τη βλάβη και στη 
δημιουργία εμπιστοσύνης στις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, διασφαλίζοντας, 
παράλληλα, ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς, τις πολύ μικρές, 
τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, (ΜΜΕ) και παρέχοντάς τους έτσι τη 
δυνατότητα να καινοτομούν· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να οικοδομηθεί η αποδοχή, τα θεωρητικά οφέλη 
της ΤΝ θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ευημερία και στην 
ανάπτυξη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της 
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ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη1, καθώς και η Λευκή Βίβλος για την 
τεχνητή νοημοσύνη – Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της εμπιστοσύνης2, 
θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία·

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το νομικό 
πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές, εξελίξεις και 
χρήσεις της ΤΝ και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών από τις ζημίες και τη βλάβη που προκαλούνται 
από τις νέες τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και 
συναφείς τεχνολογίες και διατηρώντας, παράλληλα, ισορροπία με τον στόχο της 
ψηφιοποίησης των βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και 
στηρίζοντας την τεχνολογική καινοτομία·

2. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το υφιστάμενο πλαίσιο περί ευθύνης, και 
ειδικότερα την οδηγία 85/374/ΕΟΚ3 (οδηγία για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων – ΕΕΠ), ώστε να καλύπτει τον ψηφιακό κόσμο· 

3. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία ΕΕΠ και, στο πλαίσιο αυτό, να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που τίθενται από τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων ή η ρομποτική, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο αποτελεσματικής προστασίας των πολιτών, καθώς 
και ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και να αποφευχθούν, 
παράλληλα, το υψηλό κόστος και οι κίνδυνοι, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις·

4. επισημαίνει ότι θα πρέπει οποιαδήποτε επικαιροποίηση του πλαισίου περί ευθύνης 
λόγω ελαττωματικών προϊόντων να συμβαδίζει με την επικαιροποίηση της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου4 (οδηγία για την 
ασφάλεια των προϊόντων), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα ΤΝ 
ενσωματώνουν τις αρχές της ασφάλειας και της προστασίας ήδη από το στάδιο του 
σχεδιασμού·

5. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης και περί προστασίας 
των καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και να 
αποφευχθούν οι ανισότητες στην προστασία των καταναλωτών και ο κατακερματισμός 
της ενιαίας αγοράς·

6. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον θα μπορούσε ένας κανονισμός 
σχετικά με τη γενική ευθύνη για τα προϊόντα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου 
αυτού· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς προσδιορισμένα προβλήματα για τα 
οποία υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 

1 COM (2020) 64
2 COM(2020) 65
3 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).
4 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
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εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων που βασίζονται σε ελεύθερο λογισμικό 
ανοικτής πηγής· επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με 
την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου5·

7. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει το πλαίσιο ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες προκλήσεις που θέτει η 
ψηφιοποίηση για το δίκαιο περί ευθύνης· θεωρεί ότι ενδέχεται να προκύψουν 
προκλήσεις, για παράδειγμα, λόγω του γεγονότος ότι τα προϊόντα είναι 
διασυνδεδεμένα, εξαρτώνται από δεδομένα ή είναι ευάλωτα σε κινδύνους που αφορούν 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· 

8. υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες σε εφαρμογές 
ΤΝ, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι επαρκώς τεκμηριωμένες, ή να προκύψουν 
αυτόνομα μετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά·

9. παροτρύνει την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον ορισμό των «προϊόντων» στο πλαίσιο 
της οδηγίας ΕΕΠ, καθορίζοντας κατά πόσον το ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές 
υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
προσαρμογής εννοιών όπως «παραγωγός», «ζημία» και «ελάττωμα»· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ληφθεί υπόψη εν προκειμένω το κεκτημένο για την προστασία των 
καταναλωτών και ιδίως η ισχύουσα οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου6 (οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο) και η οδηγία 
(ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 7 (οδηγία για τις 
πωλήσεις αγαθών)· 

10. συνιστά να μην αποκτήσει η ΤΝ τη δική της νομική προσωπικότητα· ζητεί από την 
Επιτροπή να εξετάσει επίσης κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί ελαττωματικών 
προϊόντων πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να προστατεύονται και να 
αποζημιώνονται αποτελεσματικά τα ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα που 
αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς υπηρεσίες και να θεωρεί ότι οι κανόνες της 
προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού 
αποτελούν εύλογη προσδοκία των καταναλωτών όσον αφορά τα ψηφιακά τους 
προϊόντα·

11. επισημαίνει το γεγονός ότι οι διαδικτυακές αγορές, που ενεργούν ως εισαγωγείς ή 
προμηθευτές των προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
εμπίπτουν στην οδηγία ΕΕΠ και, ως εκ τούτου, ευθύνονται για τις ζημίες που 
προκαλούνται από ελάττωμα των πωλούμενων προϊόντων, εκτός εάν ενεργούν ως 
προμηθευτές και ο παραγωγός έχει ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

5 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (ΕΕ L 130 της 
17.5.2019, σ. 92).
6 Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με 
ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
υπηρεσιών (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 1).
7 Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με 
ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, 
σ. 28).
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της οδηγίας ΕΕΠ·

12. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, σε στενό συντονισμό με τις αντίστοιχες πιθανές 
προσαρμογές του ενωσιακού πλαισίου για την ασφάλεια, κατά πόσον η έννοια του 
«χρόνου κατά τον οποίον το προϊόν τέθηκε σε κυκλοφορία» είναι κατάλληλη για τον 
σκοπό των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, και κατά πόσον η ευθύνη και η 
υποχρέωση αποζημίωσης του παραγωγού θα μπορούσαν να βαίνουν πέραν της έννοιας 
αυτής, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατή η τροποποίηση ή μεταβολή των 
καθοδηγούμενων από ΤΝ προϊόντων υπό τον έλεγχο του παραγωγού μετά τη διάθεσή 
τους στην αγορά, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ελάττωμα και επακόλουθη 
ζημία·

13. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η δίκαιη και αποδοτική κατανομή της 
ευθύνης στην αλυσίδα των εμπορικών συναλλαγών, προκειμένου η ευθύνη να 
ανατίθεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο· επισημαίνει ότι, λόγω της πολυπλοκότητας, 
της συνδεσιμότητας και της αδιαφάνειας των προϊόντων που βασίζονται στην ΤΝ και 
σε νέες τεχνολογίες, θα ήταν ενδεχομένως δύσκολο για τους καταναλωτές να 
αποδείξουν ποιο ελάττωμα ενός προϊόντος προκάλεσε ζημία, καθώς δεν μπορεί να 
υποτεθεί ότι οι καταναλωτές διαθέτουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ή ειδικές 
τεχνικές γνώσεις· 

14. υπογραμμίζει, επομένως, ότι είναι σημαντικό να καταστεί δυνατό να αποδεικνύουν οι 
καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ή των οποίων η ιδιοκτησία υπέστη ζημία ότι το 
ελάττωμα ενός προϊόντος προκαλεί ζημία, ακόμη και αν εμπλέκεται λογισμικό τρίτων ή 
είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία του ελαττώματος, για παράδειγμα όταν τα προϊόντα 
αποτελούν μέρος ενός περίπλοκου διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος του διαδικτύου των 
πραγμάτων·

15. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να αντιστρέψει τους κανόνες που 
διέπουν το βάρος της απόδειξης όσον αφορά βλάβη που προκαλείται από αναδυόμενες 
ψηφιακές τεχνολογίες σε σαφώς καθορισμένες περιπτώσεις και μετά από κατάλληλη 
αξιολόγηση, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ή των 
οποίων τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημία να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 
τους, αποτρέποντας παράλληλα τις καταχρήσεις και παρέχοντας ασφάλεια δικαίου για 
τις επιχειρήσεις, καθώς και να διασφαλίσει τη δίκαιη μεταχείριση και να μετριάσει τις 
ασυμμετρίες στην ενημέρωση, οι οποίες επιδεινώνουν την κατάσταση των ζημιωθέντων 
μερών·

16. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα για επιβολή υποχρέωσης στους 
παραγωγούς αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να εφοδιάζουν τα προϊόντα 
τους με μέσα καταγραφής πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία της τεχνολογίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων και τους κανόνες 
που αφορούν την προστασία του εμπορικού απορρήτου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, την πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου ως προς την τεχνολογία αυτή, την 
καταλληλότητα και την αναλογικότητα της εν λόγω υποχρέωσης, καθώς και την 
τεχνική σκοπιμότητα και το κόστος της· προτείνει η μη συμμόρφωση με την εν λόγω 
υποχρέωση ή η άρνηση παροχής στον ενδιαφερόμενο καταναλωτή εύλογης πρόσβασης 
στις πληροφορίες αυτές να συνιστά μαχητό τεκμήριο ευθύνης του παραγωγού·
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17. επισημαίνει την ανάγκη για μια προσέγγιση της ΤΝ βάσει κινδύνου εντός του 
υφιστάμενου πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα 
κινδύνου για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους τομείς και χρήσεις της ΤΝ· 
υπογραμμίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει διάφορα 
επίπεδα κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια και σε έναν κατάλληλο 
ορισμό του υψηλού κινδύνου και να παρέχει ασφάλεια δικαίου·

18. θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει όσοι εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης, της 
υλοποίησης και της χρήσης βασιζόμενων στην ΤΝ συστημάτων να είναι υπόλογοι 
κατ’  αναλογία της ευθύνης τους στο πλαίσιο της εσωτερικής του σχέσης· τονίζει, 
ωστόσο, ότι όσον αφορά το μέρος που έχει υποστεί βλάβη ή η περιουσία του οποίου 
έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον 
ευθύνη των εν λόγω διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων· προτείνει να βελτιωθεί η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, για παράδειγμα μέσω της χρήσης τεχνολογιών 
κατανεμημένου καθολικού, όπως η τεχνολογία blockchain, προκειμένου να 
εντοπίζονται καλύτερα όσοι εμπλέκονται στα διάφορα στάδια·

19. υπογραμμίζει ότι η εξηγησιμότητα, η ερμηνευσιμότητα και η ιχνηλασιμότητα των 
συστημάτων ΤΝ είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί ευθύνης 
παρέχουν επαρκή, αποδοτική και δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων·

20. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τη θέσπιση χωριστού αλλά 
συμπληρωματικού καθεστώτος αντικειμενικής ευθύνης για τα συστήματα ΤΝ που 
ενέχουν υψηλό κίνδυνο να προκαλέσουν βλάβη ή ζημία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα 
ή την περιουσία τους κατά τρόπο τυχαίο και αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον πιθανό αντίκτυπο της βλάβης στην προστασία 
των πολιτών και των καταναλωτών, στην ικανότητα των επιχειρήσεων – ιδίως των 
ΜΜΕ – να καινοτομούν, στη συνοχή του πλαισίου της Ένωσης για την ασφάλεια και 
την ευθύνη και στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· θεωρεί ότι το 
καθεστώς αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα αποζημιώνονται αποτελεσματικά τα 
θύματα για ζημίες που προκαλούνται από βασιζόμενα στην ΤΝ συστήματα·

21. καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, όπως το μητρώο περιπτώσεων 
ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να 
παρακολουθείται η κυκλοφορία ελαττωματικών προϊόντων στην Ένωση· τονίζει ότι 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
υψηλό επίπεδο πληροφόρησης όσον αφορά τα διαθέσιμα προς αγορά προϊόντα.
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