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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
juridische zaken:

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat het gebruik van opkomende digitale technologieën, zoals artificiële 
intelligentie (AI), het internet der dingen (IoT), het internet der diensten (IoS) of 
robotica, een steeds grotere rol zal blijven spelen in het dagelijks leven van ons 
allemaal; 

B. overwegende dat deze opkomende digitale technologieën bij kunnen dragen aan de 
ontwikkeling van innovaties in talrijke sectoren en voordelen kunnen opleveren voor 
consumenten middels vernieuwende producten en diensten, voor bedrijven, met name 
startende en micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), 
middels geoptimaliseerde prestaties en een groter concurrentievermogen, en voor 
overheidsdiensten middels een betere, inclusievere en gepersonaliseerde 
dienstverlening;

C. overwegende dat het gebruik, de uitrol en de ontwikkeling van AI en andere opkomende 
digitale technologieën ook risico’s en uitdagingen met zich mee kunnen brengen voor 
het bestaande kader voor productaansprakelijkheid dat nog niet per se op deze nieuwe 
toepassingen is ingesteld, hetgeen het vertrouwen en de bescherming van consumenten 
zou kunnen ondermijnen;

D. overwegende dat productveiligheid en productaansprakelijkheid twee complementaire 
mechanismen zijn die in dienst staan van dezelfde beleidsdoelstelling van een goed 
functionerende eengemaakte markt voor goederen en diensten en dat in dit advies 
mogelijke aanpassingen van het aansprakelijkheidskader van de Unie worden 
voorgesteld met het oog op het steeds grotere belang van opkomende digitale 
technologieën;

E. overwegende dat robuuste aansprakelijkheidsstelsels die voorzien in schadeherstel de 
bescherming van burgers en consumenten tegen schade verbeteren, voor vertrouwen 
zorgen in opkomende digitale technologieën en rechtszekerheid voor bedrijven 
opleveren, met name startende en micro-ondernemingen en kmo’s, en deze in staat 
stellen om te innoveren; 

F. overwegende dat acceptatie alleen kan worden opgebouwd wanneer de theoretische 
voordelen van AI ook concreet bijdragen tot welvaart en ontwikkeling;

G. overwegende dat het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en 
het Europees Economisch en Sociaal Comité over de gevolgen van kunstmatige 
intelligentie, het internet der dingen en robotica op het gebied van veiligheid en 
aansprakelijkheid1 en het witboek over kunstmatige intelligentie - een Europese 

1 COM (2020) 64.
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benadering op basis van excellentie en vertrouwen2 beschouwd moeten worden als de 
grondslag voor toekomstige Europese wetgeving;

1. verwelkomt het voornemen van de Commissie om het wettelijk kader van de Unie klaar 
te stomen voor de nieuwe technologische ontwikkelingen, implementaties en 
toepassingen van AI en andere opkomende digitale technologieën, en zo een hoog 
niveau van consumentenbescherming tegen schade door nieuwe technologieën op basis 
van AI, robotica en verwante technologieën te waarborgen, een evenwicht in stand te 
houden met het oog op de digitalisering van industriële en consumentenproducten, en 
technologische innovatie te ondersteunen;

2. verzoekt de Commissie het bestaande kader voor aansprakelijkheid van de Unie te 
herzien, in het bijzonder Richtlijn 85/374/EEG van de Raad3 (de richtlijn 
productaansprakelijkheid), teneinde het aan de digitale wereld aan te passen; 

3. verzoekt de Commissie de richtlijn productaansprakelijkheid te herzien, door de 
uitdagingen aan de orde te stellen die opkomende digitale technologieën als AI, IoT of 
robotica opwerpen, en zodoende een hoog niveau van doeltreffende 
consumentenbescherming te waarborgen, alsook rechtszekerheid voor consumenten en 
bedrijven, onder vermijding van hoge kosten en risico’s voor kmo’s en startende 
ondernemingen;

4. benadrukt dat elke actualisering van het kader voor productaansprakelijkheid hand in 
hand moet gaan met een actualisering van Richtlijn 2001/95/EG van het Europees 
Parlement en de Raad4 (de richtlijn productveiligheid) om te waarborgen dat de 
beginselen van veiligheid en beveiliging door ontwerp in AI-systemen worden 
geïntegreerd;

5. benadrukt dat elke herziening van het bestaande aansprakelijkheidskader gericht moet 
zijn op het verder harmoniseren van de regels voor aansprakelijkheid en 
consumentenbescherming, teneinde een gelijk speelveld te waarborgen en verschillen in 
de consumentenbescherming en versnippering van de interne markt te vermijden;

6. verzoekt de Commissie te onderzoeken of een verordening inzake algemene 
productaansprakelijkheid tot dit doel kan bijdragen; benadrukt tegelijkertijd dat het 
belangrijk is dat de regelgeving van de Unie beperkt blijft tot duidelijk afgebakende 
problemen waar haalbare oplossingen voor bestaan, én ruimte laat voor verdere 
technologische ontwikkelingen, waaronder de ontwikkelingen op basis van gratis en 
opensourcesoftware; onderstreept dat dit dient te gebeuren met volledige inachtneming 
van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van Richtlijn (EU) 2019/790 van het 
Europees Parlement en de Raad5;

2 COM(2020) 65.
3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 
van 7.8.1985, blz. 29).
4 Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene 
productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4).
5 Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en 
naburige rechten in de digitale eengemaakte markt (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92).
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7. verzoekt de Commissie het kader voor productaansprakelijkheid te actualiseren om 
rekening te houden met de specifieke uitdagingen van digitalisering voor het 
aansprakelijkheidsrecht; merkt op dat er problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld 
omdat producten onderling verbonden zijn, afhankelijk zijn van gegevens of kwetsbaar 
zijn voor risico’s op het gebied van cyberbeveiliging; 

8. onderstreept, in het bijzonder, de noodzaak om rekening te houden met processen in AI-
toepassingen die wellicht niet goed zijn gedocumenteerd, of die zich autonoom kunnen 
voordoen nadat het product op de markt is gebracht;

9. spoort de Commissie met klem aan de definitie van “producten” in de richtlijn 
productaansprakelijkheid te verduidelijken door aan te geven of digitale inhoud en 
digitale diensten daaronder vallen en te overwegen concepten als “producent”, “schade” 
en “gebrek” aan te passen; benadrukt dat het belangrijk is om hierbij het 
consumentenacquis in aanmerking te nemen, met name de huidige Richtlijn (EU) 
2019/770 van het Europees Parlement en de Raad6 (de richtlijn digitale inhoud) en 
Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad7 (de richtlijn verkoop 
van goederen); 

10. pleit ervoor AI geen eigen rechtspersoonlijkheid te verlenen; verzoekt de Commissie 
tevens te onderzoeken of het kader voor productaansprakelijkheid moet worden herzien 
om benadeelde partijen te beschermen en schadeloos te stellen in het geval van 
producten die als “bundel” met verwante diensten worden gekocht en regels inzake 
privacy door ontwerp en beveiliging door ontwerp aan te merken als een redelijke 
verwachting van consumenten met betrekking tot hun digitale producten;

11. benadrukt dat onlinemarktplaatsen, die fungeren als importeurs of leveranciers van 
producten die online worden verkocht in de toeleveringsketen, onder de richtlijn 
productaansprakelijkheid vallen en dus aansprakelijk zijn voor schade die wordt 
veroorzaakt door een gebrek in het product dat door hen is verkocht, behalve wanneer 
zij fungeren als leverancier en de producent is geïdentificeerd, overeenkomstig de 
relevante bepalingen in de richtlijn productaansprakelijkheid;

12. verzoekt de Commissie om, in nauw verband met overeenkomstige mogelijke 
aanpassingen van het veiligheidskader van de Unie, te onderzoeken of “het tijdstip 
waarop het product in het verkeer is gebracht”, voor opkomende digitale technologieën 
nog wel beantwoordt aan het beoogde doel, en of de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van producenten verder reikt dan dit concept, gezien het feit dat door 
AI aangestuurde producten door toedoen van de producent veranderd of aangepast 
kunnen worden nadat ze op de markt zijn gebracht, hetgeen tot een gebrek en daardoor 
tot schade zou kunnen leiden;

13. benadrukt dat gezorgd moet worden voor een billijke en efficiënte toewijzing van 

6 Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PB L 136 van 22.5.2019, 
blz. 1).
7 Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en 
Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG (PB L 136 van 22.5.2019, blz. 28).
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aansprakelijkheid in de commerciële transactieketen teneinde op de meest passende 
manier te bepalen waar de aansprakelijkheid berust; benadrukt dat het vanwege de 
complexiteit, connectiviteit en ondoorzichtigheid van producten die op AI en nieuwe 
technologieën gebaseerd zijn, lastig kan zijn voor consumenten om aan te tonen welk 
gebrek in een product schade heeft veroorzaakt, aangezien niet mag worden 
aangenomen dat consumenten over alle nodige informatie of specifieke technische 
kennis beschikken; 

14. onderstreept daarom dat het relevant is om consumenten die personen- of zaakschade 
hebben geleden in staat te stellen aan te tonen dat een gebrek in een product schade 
heeft veroorzaakt, ook in gevallen waarin software van derde partijen is gebruikt of de 
oorzaak van de schade moeilijk te achterhalen is, bijvoorbeeld wanneer producten 
onderdeel uitmaken van een complexe, onderling verbonden IoT-omgeving;

15. verzoekt de Commissie te overwegen de regels inzake bewijslast voor schade die is 
veroorzaakt door opkomende digitale technologieën in welomschreven gevallen en na 
een grondige beoordeling om te keren, om zo consumenten die personen- of zaakschade 
hebben geleden beter in staat te stellen voor hun rechten op te komen, waarbij misbruik 
moet worden vermeden en voor rechtszekerheid voor bedrijven moet worden gezorgd, 
en om zo billijkheid te waarborgen en de informatieasymmetrieën die de situatie van 
benadeelde partijen geen goed doen te ondervangen;

16. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het mogelijk is producenten van opkomende 
digitale technologieën te verplichten hun producten uit te rusten met een manier om 
informatie over de werking van de technologie vast te leggen, zulks in 
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en de 
regels inzake de bescherming van handelsgeheimen, waarbij onder meer rekening moet 
worden gehouden met de kans dat een risico van de technologie zich daadwerkelijk 
voordoet, de vraag of een dergelijke verplichting passend en evenredig is, of het 
technisch haalbaar is en welke kosten ermee gemoeid zijn; stelt voor dat wanneer niet 
aan deze verplichting wordt voldaan of wanneer de consument in kwestie redelijke 
toegang tot deze informatie wordt ontzegd, dat leidt tot een weerlegbaar vermoeden van 
aansprakelijkheid van de producent;

17. benadrukt de noodzaak van een risicogebaseerde aanpak van AI binnen het bestaande 
aansprakelijkheidskader, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende 
risiconiveaus voor consumenten in specifieke sectoren en toepassingen van AI; 
onderstreept dat een dergelijke aanpak, die diverse risiconiveaus kan omvatten, op 
heldere criteria en een passende definitie van hoog risico moet stoelen en voor 
rechtszekerheid moet zorgen;

18. is verder van mening dat degenen die bij de verschillende ontwikkel-, uitrol- en 
gebruiksfases van op AI gebaseerde systemen betrokken zijn, naar rato van hun 
aansprakelijkheid in de onderlinge verhouding rekenschap moeten afleggen; benadrukt 
echter dat voor de partij die personen- of zaakschade heeft geleden de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van deze verschillende actoren gewaarborgd moet worden; stelt voor 
de traceerbaarheid van producten te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van het 
gebruik van gedeeldgrootboektechnologieën, zoals blokketen, teneinde beter te kunnen 
vaststellen wie bij de verschillende fases betrokken zijn;



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

NL

19. onderstreept dat de verklaarbaarheid, interpreteerbaarheid en traceerbaarheid van AI-
systemen van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat aansprakelijkheidsstelsels 
een toereikende, efficiënte en billijke toewijzing van verantwoordelijkheden bieden;

20. verzoekt de Commissie zorgvuldig na te denken over de invoering van een afzonderlijk 
maar complementair streng aansprakelijkheidsstelsel voor AI-systemen waarvan het 
risico hoog is dat ze een of meer personen of hun eigendommen op een willekeurige en 
van tevoren niet te voorspellen manier schade zullen berokkenen, rekening houdend met 
onder meer de waarschijnlijke impact ervan op de bescherming van burgers en 
consumenten tegen schade, het innovatievermogen van bedrijven (met name kmo’s), de 
samenhang van het veiligheids- en aansprakelijkheidskader van de Unie en op het 
subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel; is van mening dat dit stelsel moet 
waarborgen dat slachtoffers daadwerkelijk schadeloosgesteld worden voor schade die 
door AI aangestuurde systemen is veroorzaakt;

21. verzoekt de Commissie concrete maatregelen voor te stellen, zoals een register met 
productaansprakelijkheidszaken, om de transparantie te vergroten en gebrekkige 
producten die in de Unie in omgang zijn te monitoren; merkt op dat het van essentieel 
belang is om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen met 
betrekking tot de producten die aangeschaft kunnen worden, evenals een hoge mate van 
informatie over deze producten.
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