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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą:

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi besiformuojančių skaitmeninių technologijų, pvz., dirbtinio intelekto, daiktų 
interneto ir paslaugų arba robotikos, naudojimas ir toliau bus vis svarbesnis mūsų 
kasdieniame gyvenime; 

B. kadangi tokiomis besiformuojančiomis skaitmeninėmis technologijomis galima prisidėti 
prie inovacijų plėtros daugelyje sektorių ir teikti naudą vartotojams siūlant naujoviškus 
gaminius ir paslaugas, įmonėms, ypač startuoliams, labai mažoms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) – optimizuojant veiklos rezultatus ir didinant 
konkurencingumą, taip pat viešojo administravimo įmonėms – teikiant geresnes, 
įtraukesnes ir individualizuotas viešąsias paslaugas;

C. kadangi dirbtinio intelekto ir kitų besiformuojančių skaitmeninių technologijų 
naudojimas, diegimas ir plėtojimas taip pat gali kelti pavojų ir problemų esamai 
atsakomybės už gaminius sistemai, kuri nebūtinai yra pritaikyta prie tokių naujų 
taikomųjų programų, o tai gali pakenkti vartotojų pasitikėjimui ir apsaugai;

D. kadangi gaminio sauga ir atsakomybė už gaminį yra du vienas kitą papildantys 
mechanizmai, kuriais siekiama to paties politinio tikslo – veikiančios bendrosios prekių 
ir paslaugų rinkos, ir šioje nuomonėje pateikiama pasiūlymų dėl galimų Sąjungos 
atsakomybės sistemos pakeitimų atsižvelgiant į didėjančią besiformuojančių 
skaitmeninių technologijų svarbą;

E. kadangi tvirtais atsakomybės mechanizmais, kuriais nustatomos žalos ir nuostolių 
atlyginimo priemonės, prisidedama prie geresnės piliečių ir vartotojų apsaugos nuo 
žalos ir nuostolių, pasitikėjimo besiformuojančiomis skaitmeninėmis technologijomis 
kūrimo, kartu užtikrinant teisinį tikrumą įmonėms, visų pirma startuoliams, labai 
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), taip sudarant joms sąlygas diegti 
inovacijas; 

F. pažymi, kad, siekiant didinti pripažinimą, teoriniai dirbtinio intelekto privalumai taip 
pat turėtų veiksmingai padėti skatinti gerovę ir vystymąsi;

G. kadangi Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui dėl dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir robotikos poveikio 
saugai ir atsakomybei1 ir Baltoji knyga dėl dirbtinio intelekto „Europos požiūris į 
kompetenciją ir pasitikėjimą“2 turėtų būti laikomi būsimų Europos teisės aktų pagrindu;

1. palankiai vertina Komisijos nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos teisinė sistema 
atitiktų naujus technologinius pokyčius, dirbtinio intelekto ir kitų besiformuojančių 
skaitmeninių technologijų diegimą ir naudojimą, taip užtikrinant aukšto lygio vartotojų 

1 COM (2020) 64
2 COM(2020) 65
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apsaugą nuo naujų technologijų, grindžiamų dirbtiniu intelektu, robotika ir susijusiomis 
technologijomis, daromos žalos ir nuostolių, kartu išlaikant pusiausvyrą su pramonės ir 
vartojimo produktų skaitmeninimo tikslu ir remiant technologines inovacijas;

2. ragina Komisiją atnaujinti esamą atsakomybės sistemą, visų pirma Tarybos direktyvą 
85/374/EEB3 (toliau – Atsakomybės už gaminius direktyva), siekiant pritaikyti ją prie 
skaitmeninio pasaulio realijų; 

3. ragina Komisiją persvarstyti Atsakomybės už gaminius direktyvą sprendžiant dėl 
besiformuojančių skaitmeninių technologijų, pvz., dirbtinio intelekto, daiktų interneto 
arba robotikos, kylančias problemas, taip užtikrinant aukšto lygio veiksmingą vartotojų 
apsaugą ir teisinį tikrumą vartotojams ir įmonėms, kartu išvengiant didelių išlaidų ir 
rizikos MVĮ ir startuoliams;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad atsakomybės už gaminius sistema turėtų būti atnaujinta kartu 
su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB4 (Direktyva dėl gaminių 
saugos), siekiant užtikrinti, kad į dirbtinio intelekto sistemas būtų integruoti numatytieji 
saugos ir saugumo principai;

5. pabrėžia, jog bet kokia esamos atsakomybės sistemos peržiūra turėtų būti siekiama dar 
labiau suderinti atsakomybę ir vartotojų apsaugą reglamentuojančias taisykles, kad būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos, išvengta vartotojų apsaugos skirtumų ir bendrosios rinkos 
susiskaidymo;

6. prašo Komisijos įvertinti, ar siekiant šio tikslo būtų naudinga priimti Reglamentą dėl 
bendrosios atsakomybės už gaminį; tačiau pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad Sąjunga 
reguliuotų tik aiškiai nustatytas problemas, kurias įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologinei plėtrai, įskaitant plėtrą, grindžiamą laisvo 
naudojimo ir atvirojo kodo programine įranga; pabrėžia, kad tai turėtų būti daroma 
visapusiškai laikantis taikytinų teisės aktų, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą (ES) 2019/7905;

7. ragina Komisiją atnaujinti atsakomybės už gaminius sistemą atsižvelgiant į konkrečius 
sunkumus, kuriuos atsakomybę reglamentuojantiems teisės aktams kelia 
skaitmeninimas; mano, kad gali kilti sunkumų, pvz., dėl to, kad gaminiai yra 
tarpusavyje susiję, priklauso nuo duomenų arba yra pažeidžiami kibernetinio saugumo 
rizikos požiūriu; 

8. pabrėžia, kad visų pirma reikia atsižvelgti į dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
procesus, kurie gali būti nepakankamai dokumentuoti arba kurie gali įvykti 
autonomiškai po to, kai gaminys buvo pateiktas rinkai;

9. primygtinai ragina Komisiją paaiškinti Atsakomybės už gaminius direktyvoje nustatytą 
gaminių apibrėžtį patikslinant, ar skaitmeninis turinys ir skaitmeninės paslaugos 

3 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).
4 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos 
(OL L 11, 2002 1 15, p. 4).
5 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (OL L 130, 2019 5 17, p. 92).
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patenka į direktyvos taikymo sritį, ir apsvarstyti galimybę patikslinti tokias sąvokas kaip 
„gamintojas“, „žala“ ir „trūkumas“; pabrėžia, kad tai darant reikia atsižvelgti į vartotojų 
acquis, ypač į dabartinę Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/7706 
(Skaitmeninio turinio direktyva) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/7717 (Prekių pirkimo–pardavimo direktyva); 

10. rekomenduoja dirbtiniam intelektui nesuteikti individualaus teisinio subjektiškumo; 
prašo Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia persvarstyti atsakomybės už gaminius 
sistemą, siekiant veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis nuo gaminių, kurie perkami 
kaip susijusių paslaugų paketas, ir atlyginti joms nuostolius, taip pat išnagrinėti, ar 
integruotoji privatumo apsauga ir saugumo aspektų integravimas projektavimo metu 
neturėtų tapti taisykle, kurios laikymosi pagrįstai tikisi skaitmeninių gaminių vartotojai;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad elektroninės prekyvietės, veikiančios kaip tiekimo grandinėje 
internetu parduodamų gaminių importuotojos arba tiekėjos, patenka į Atsakomybės už 
gaminius direktyvos taikymo sritį ir todėl yra atsakingos už žalą, atsiradusią dėl jų 
parduodamų gaminių trūkumo, išskyrus atvejus, kai jos veikia kaip tiekėjas ir 
nustatomas gamintojas pagal atitinkamas Atsakomybės už gaminius direktyvos 
nuostatas;

12. ragina Komisiją, atidžiai atsižvelgiant į atitinkamus galimus Sąjungos saugos sistemos 
pakeitimus, įvertinti, ar sąvoka „gaminio išleidimo į apyvartą data“ atitinka 
besiformuojančių skaitmeninių technologijų paskirtį ir ar gamintojo atsakingumas ir 
atsakomybė galėtų viršyti šią sąvoką, atsižvelgiant į tai, kad dėl gamintojo vykdomos 
kontrolės dirbtiniu intelektu grindžiami gaminiai gali būti pakeisti arba perdirbti po 
pateikimo rinkai, o dėl to galėtų atsirasti trūkumų ar nuostolių;

13. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti teisingą ir veiksmingą atsakomybės paskirstymą 
komercinių sandorių grandinėje, siekiant kuo tinkamiau nustatyti atsakingus asmenis; 
pabrėžia, kad dėl gaminių, grindžiamų dirbtiniu intelektu, ir naujų technologijų 
sudėtingumo, sujungiamumo ir neskaidrumo vartotojams galėtų būti sudėtinga įrodyti, 
koks gaminio trūkumas galėjo sukelti žalą, nes negalima teigti, kad vartotojai turi visą 
būtiną informaciją arba konkrečių techninių žinių; 

14. todėl pabrėžia, jog svarbu, kad žalą patyrę vartotojai arba vartotojai, kurių turtas buvo 
sugadintas, galėtų įrodyti, kad dėl gaminio trūkumo padaryta žala, net jei tai susiję su 
trečiosios šalies programine įranga arba trūkumo priežastį sunku nustatyti, pvz., kai 
gaminiai yra sudėtingos tarpusavyje sujungtos daiktų interneto aplinkos dalis;

15. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę aiškiai apibrėžtais atvejais ir atlikus tinkamą 
vertinimą pakeisti taisykles, kuriomis reglamentuojama prievolė įrodyti žalą, padarytą 
dėl besiformuojančių skaitmeninių technologijų, kad žalą patyrę vartotojai arba 
vartotojai, kurių turtas buvo sugadintas, galėtų apginti savo teises, kartu užkertant kelią 
piktnaudžiavimui ir suteikiant teisinį tikrumą įmonėms, taip pat siekiant užtikrinti 

6 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/770 dėl tam tikrų skaitmeninio 
turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų (OL L 136, 2019 5 22, p. 1).
7 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 dėl tam tikrų prekių pirkimo–
pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2017/2394 ir Direktyva 2009/22/EB bei 
panaikinama Direktyva 1999/44/EB (OL L 136, 2019 5 22, p. 28).
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teisingumą ir sumažinti informacijos asimetriją, dėl kurios blogėja nukentėjusių šalių 
padėtis;

16. prašo Komisijos įvertinti galimybę nustatyti prievolę besiformuojančių skaitmeninių 
technologijų gamintojams aprūpinti savo gaminius informacijos apie technologijos 
veikimą įrašymo priemonėmis laikantis taikomų duomenų apsaugos nuostatų ir 
taisyklių, susijusių su komercinėmis paslaptimis, be kita ko, atsižvelgiant į 
technologinės rizikos pasireiškimo tikimybę, taip pat įvertinti, ar tokia pareiga yra 
tinkama, proporcinga bei techniškai įmanoma ir su ja susijusias išlaidas; mano, kad tuo 
atveju, jei šios pareigos nebūtų laikomasi arba jei atitinkamam vartotojui būtų atsisakyta 
suteikti pagrįstą galimybę susipažinti su šia informacija, gamintojui būtų taikoma 
nuginčijamoji atsakomybės prezumpcija;

17. pabrėžia, kad reikalingas rizika grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą neperžengiant 
esamos atsakomybės sistemos ribų, kurį taikant būtų atsižvelgiama į skirtingus 
vartotojams kylančios rizikos lygius priklausomai nuo sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, kuris galėtų apimti kelis rizikos lygius, turėtų 
būti grindžiamas aiškiais kriterijais ir tinkama didelės rizikos apibrėžtimi bei užtikrinti 
teisinį tikrumą;

18. be to, mano, kad įvairiuose dirbtiniu intelektu grindžiamų sistemų plėtojimo, diegimo ir 
naudojimo etapuose dalyvaujančių subjektų atsakomybės dalis turėtų būtų nustatoma 
proporcingai atsižvelgiant į jų vidaus santykius; vis dėlto pabrėžia, kad šalies, kuri 
patyrė žalą arba kurios turtui padaryta žala, atžvilgiu turėtų būti užtikrinta šių skirtingų 
subjektų solidarioji atsakomybė; siūlo pagerinti gaminių atsekamumą, pvz., naudojant 
paskirstytojo registro technologijas, pvz., blokų grandinę, siekiant geriau nustatyti 
skirtinguose etapuose dalyvaujančius subjektus;

19. pažymi, kad dirbtinio intelekto sistemų aiškumas, aiškinimas ir atsekamumas yra 
pagrindiniai aspektai užtikrinant, kad atsakomybės mechanizmuose būtų numatytas 
tinkamas, veiksmingas ir sąžiningas pareigų paskirstymas;

20. prašo Komisijos atidžiai įvertinti atskiro, bet tuo pačiu papildančio griežtos 
atsakomybės režimo nustatymą, kuris būtų taikomas dirbtinio intelekto sistemoms, 
keliančioms didelę riziką, dėl kurios atsitiktinai ir nenuspėjamai gali būti padaroma žala 
arba nuostoliai vienam ar daugiau asmenų arba jų turtui atsižvelgiant į, inter alia, jos 
tikėtiną poveikį piliečių ir vartotojų apsaugai nuo žalos, įmonių, ypač MVĮ, pajėgumui 
kurti inovacijas, Sąjungos saugos ir atsakomybės sistemos nuoseklumui ir subsidiarumo 
bei proporcingumo principams; mano, kad šiuo režimu turėtų būti užtikrinta, kad 
nukentėjusiesiems būtų veiksmingai atlyginta žala, patirta dėl dirbtiniu intelektu 
grindžiamų sistemų;

21. ragina Komisiją pasiūlyti konkrečių priemonių, pvz., atsakomybės už gaminius bylų 
registrą, kurios padėtų skatinti skaidrumą ir stebėti Sąjungos rinkoje esančius gaminius 
su trūkumais; pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, 
susijusį su gaminiais, kuriuos būtų galima įsigyti, ir pateikti išsamią informaciją apie 
juos.
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