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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo:

– A incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a utilização de tecnologias digitais emergentes, como a inteligência 
artificial (IA), a Internet das coisas e dos serviços (IdC/IdS) ou a robótica, continuarão a 
desempenhar um papel cada vez maior na nossa vida quotidiana; 

B. Considerando que essas tecnologias digitais emergentes têm potencial para contribuir 
para o desenvolvimento da inovação em muitos setores e proporcionar benefícios aos 
consumidores através de produtos e serviços inovadores para as empresas, em particular 
as empresas em fase de arranque, as micro, pequenas e médias empresas (PME), através 
da otimização do desempenho e do aumento da competitividade, bem como para a 
administração pública, através de serviços públicos melhorados, mais inclusivos e 
personalizados;

C. Considerando que a utilização, instalação e desenvolvimento de aplicações de IA e 
outras tecnologias digitais emergentes pode também representar riscos e desafios para o 
atual quadro de responsabilidade dos produtos, não necessariamente adaptado a estas 
novas aplicações, e que isso pode potencialmente prejudicar a confiança e a proteção 
dos consumidores;

D. Considerando que a segurança dos produtos e a responsabilidade por estes são dois 
mecanismos complementares que prosseguem o mesmo objetivo político de assegurar o 
bom funcionamento do mercado único de bens e serviços, e que o presente parecer 
contém sugestões sobre possíveis ajustamentos do quadro de responsabilidade da União 
à luz da importância acrescida das tecnologias digitais emergentes;

E. Considerando que mecanismos sólidos de responsabilidade que desencadeiem ações 
para remediar os prejuízos materiais e danos contribuem para uma melhor proteção dos 
cidadãos e dos consumidores contra aqueles efeitos, bem como para promover a 
confiança nas tecnologias digitais emergentes, e garantem simultaneamente segurança 
jurídica às empresas, designadamente as empresas em fase de arranque ou as micro, 
pequenas e médias empresas (PME), permitindo-lhes inovar; 

F. Considerando que, para aumentar a sua aceitação, os benefícios teóricos da IA devem 
igualmente dar contribuir efetivamente para a prosperidade e o desenvolvimento;

G. Considerando que o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu sobre as implicações em matéria de segurança e de 
responsabilidade decorrentes da inteligência artificial, da Internet das coisas e da 
robótica1 e o Livro Branco sobre a inteligência artificial - Uma abordagem europeia 
virada para a excelência e a confiança2 devem ser considerados como a base da futura 

1 COM (2020) 64
2 COM(2020) 65
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legislação europeia;

1. Congratula-se com o objetivo da Comissão de adaptar o quadro jurídico da União aos 
novos desenvolvimentos, implantações e utilizações tecnológicas da IA e outras 
tecnologias digitais emergentes, assegurando deste modo um elevado nível de proteção 
dos consumidores contra os prejuízos materiais e danos causados por novas tecnologias 
baseadas na inteligência artificial, na robótica e nas tecnologias conexas, ao mesmo 
tempo que mantém um equilíbrio com o objetivo de digitalizar produtos industriais e de 
consumo e apoiar a inovação tecnológica;

2. Exorta a Comissão a atualizar o atual quadro de responsabilidade, e designadamente 
adaptar a Diretiva 85/374/CEE do Conselho3 (a Diretiva Responsabilidade dos Produtos 
- DRP) ao mundo digital; 

3. Exorta a Comissão a rever a DRP, dando resposta aos desafios colocados pelas 
tecnologias digitais emergentes, como a inteligência artificial, a Internet das coisas 
(IdC) ou a robótica, além de garantir deste modo um nível elevado e eficaz de proteção 
dos consumidores e a segurança jurídica para consumidores e empresas, e evitando 
simultaneamente custos e riscos elevados, especialmente para as PME e empresas em 
fase de arranque;

4. Salienta que qualquer atualização do quadro de responsabilidade dos produtos deve ser 
acompanhada pela atualização da Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho4 (Diretiva relativa à segurança dos produtos), a fim de garantir que os 
sistemas de IA integram os princípios de proteção e de segurança desde a sua conceção;

5. Sublinha que qualquer revisão do quadro de responsabilidade existente deve procurar 
uma maior harmonização das regras em matéria de responsabilidade e de proteção dos 
consumidores, a fim de garantir condições de concorrência equitativas e evitar as 
desigualdades na proteção dos consumidores e a fragmentação do mercado único;

6. Solicita à Comissão que avalie a possibilidade de um regulamento relativo à 
responsabilidade geral dos produtos poder contribuir para este objetivo; destaca, no 
entanto, a importância de garantir que a regulamentação da União continue a limitar-se 
aos problemas claramente identificados para os quais existam soluções viáveis e a 
deixar espaço para novos desenvolvimentos tecnológicos, incluindo uma evolução 
baseada em software gratuito e de fonte aberta; salienta que tal deve ser feito no pleno 
cumprimento da legislação aplicável, incluindo a Diretiva (UE) 2019/790 do 
Parlamento Europeu e do Conselho5;

7. Exorta a Comissão a atualizar o quadro de responsabilidade dos produtos à luz dos 
desafios específicos da digitalização para a legislação em matéria de responsabilidade; 
considera que podem surgir desafios, por exemplo devido ao facto de os produtos 

3 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de julho de 1985, relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).
4 Diretiva 2001/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de dezembro de 2001, relativa à segurança 
geral dos produtos (JO L 11 de 15.1.2002, p. 4);
5 Diretiva (UE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 2019, relativa aos direitos de 
autor e direitos conexos no mercado único digital  (JO L 130 de 17.5.2019, p. 92).
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estarem interligados, dependentes de dados ou vulneráveis a riscos relacionados com a 
cibersegurança; 

8. Sublinha, em particular, a necessidade de ter em conta processos em aplicações de IA 
que possam não estar bem documentados ou que possam ocorrer autonomamente após a 
colocação do produto no mercado;

9. Exorta a Comissão a clarificar a definição de «produtos» na DRP, determinando se os 
conteúdos digitais e os serviços digitais se inscrevem no seu âmbito de aplicação, e a 
considerar a adaptação de conceitos como «produtor», «dano» e «defeito»; sublinha a 
necessidade de ter em conta o acervo relativo à defesa do consumidor neste processo, 
nomeadamente a atual Diretiva (UE) 2019/770 do Parlamento Europeu e do Conselho6 
(Diretiva Conteúdos Digitais) e a atual Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu 
e do Conselho 7 (Diretiva relativa à venda de bens); 

10. Recomenda que não seja concedida à IA uma personalidade jurídica própria; solicita à 
Comissão que verifique também se o quadro de responsabilidade dos produtos deve ser 
revisto para se proteger e indemnizar de forma eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito a produtos adquiridos em pacote com serviços associados, e que considere que 
a regra da privacidade desde a conceção e da segurança desde a conceção correspondem 
a expectativas legítimas dos consumidores em relação aos seus produtos digitais;

11. Salienta que os mercados em linha, na qualidade de importadores ou fornecedores dos 
produtos vendidos em linha na cadeia de abastecimento, são abrangidos pela DRP e, por 
conseguinte, podem ser responsabilizados por prejuízos materiais causados por um 
defeito dos produtos que venderam, exceto se atuarem na qualidade de fornecedor e o 
produtor for identificado, em conformidade com as disposições pertinentes da DRP;

12. Exorta a Comissão a ponderar, em estreita coordenação com os correspondentes 
ajustamentos eventuais no quadro de segurança da União, se a noção de «momento da 
colocação em circulação do produto» é adequada às tecnologias digitais emergentes, e 
se a responsabilidade e obrigação de o produtor indemnizar pode ir além desta noção, 
tendo em conta que produtos conduzidos pela IA podem ser mudados ou alterados sob 
controlo do produtor e após a sua colocação no mercado, o que pode causar um defeito 
e implicar um prejuízo material;

13. Salienta a importância de assegurar uma imputação de responsabilidade justa e eficaz na 
cadeia de transações comerciais, de modo a que a responsabilidade seja atribuída da 
forma mais adequada; sublinha que, dada a complexidade, conectividade e opacidade 
dos produtos baseados na IA e nas novas tecnologias, pode vir a revelar-se difícil para 
os consumidores provarem qual o defeito de um produto que causou prejuízos materiais, 
porquanto não se pode presumir que os consumidores dispõem de toda a informação 
necessária ou de conhecimentos técnicos específicos; 

6 Diretiva (UE) 2019/770 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, sobre certos aspetos 
relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais (JO L 136 de 22.5.2019, p. 1);
7 Diretiva (UE) 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2019, relativa a certos 
aspetos dos contratos de compra e venda de bens que altera o Regulamento (UE) 2017/2394 e a Diretiva 
2009/22/CE e que revoga a Diretiva 1999/44/CE (JO L 136 de 22.5.2019, p. 28).
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14. Sublinha, por conseguinte, a importância de possibilitar que os consumidores que foram 
prejudicados ou cujos bens foram danificados provem que um defeito num produto 
causou danos, mesmo que esteja envolvido software de terceiros ou que a causa de um 
defeito seja difícil de rastrear, por exemplo quando os produtos fazem parte de um 
ambiente complexo e interligado na Internet das coisas;

15. Exorta a Comissão a ponderar a possibilidade de inverter as regras que regem o ónus da 
prova dos danos causados pelas tecnologias digitais emergentes em casos claramente 
definidos e após uma avaliação adequada, a fim de capacitar os consumidores que 
tenham sofrido danos ou cuja propriedade tenha sido prejudicada para defenderem os 
seus direitos, prevenindo abusos e proporcionando segurança jurídica às empresas, bem 
como a garantir a equidade e a atenuar as assimetrias de informação que afetem 
negativamente a situação das partes lesadas;

16. Solicita à Comissão que avalie a possibilidade de introduzir a obrigação de os 
produtores de tecnologias digitais emergentes equiparem os seus produtos com meios de 
registo de informações sobre o funcionamento da tecnologia, em conformidade com as 
disposições aplicáveis em matéria de proteção de dados e com as regras relativas à 
proteção de segredos comerciais, tendo em conta, nomeadamente, a probabilidade de 
um risco da tecnologia se materializar, a adequação e a proporcionalidade dessa 
obrigação e a respetiva  viabilidade técnica e custos associados; sugere que o 
incumprimento desta obrigação ou a recusa em conceder à vítima um acesso razoável à 
informação implique a presunção ilidível da responsabilidade do produtor;

17. Salienta a necessidade de uma abordagem da IA baseada nos riscos, no âmbito do atual 
quadro de responsabilidade, que tenha em conta os diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores específicos da IA; sublinha que essa abordagem, 
que pode abranger vários níveis de risco, se deve basear em critérios claros e numa 
definição adequada de risco elevado, e proporcionar segurança jurídica;

18. Considera ainda que os envolvidos nas diferentes fases de desenvolvimento, 
implantação e utilização dos sistemas baseados na IA devem ser tidos em conta de 
forma proporcional à sua responsabilidade no âmbito da respetiva relação interna; 
salienta, no entanto, que, em relação à parte que suportou danos ou cuja propriedade foi 
danificada, a responsabilidade conjunta e solidária destes diferentes intervenientes deve 
estar garantida; sugere que a rastreabilidade dos produtos seja melhorada, por exemplo 
através da utilização de tecnologias de livro-razão distribuídas, como a tecnologia de 
cadeia de blocos, a fim de melhor identificar as pessoas envolvidas nas diferentes fases;

19. Sublinha que a explicabilidade, a interpretabilidade e a rastreabilidade dos sistemas de 
IA são fundamentais para garantir que os mecanismos de responsabilidade 
proporcionam uma atribuição adequada, eficiente e justa das responsabilidades;

20. Solicita à Comissão que avalie cuidadosamente a introdução de um regime distinto, mas 
complementar, de responsabilidade objetiva para sistemas de IA que apresentem um 
risco elevado de causar prejuízos ou danos a uma ou mais pessoas, de uma forma 
aleatória e impossível de prever antecipadamente, tendo em conta, entre outros aspetos, 
o seu impacto provável na proteção dos cidadãos e dos consumidores contra danos, a 
capacidade de inovação das empresas - em particular das PME -, a coerência do quadro 
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da União em matéria de segurança e de responsabilidade e os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade; considera que este sistema em duas etapas deve 
garantir que as vítimas sejam efetivamente compensadas pelos danos causados pelos 
sistemas conduzidos pela IA;

21. Exorta a Comissão a propor medidas concretas (como um registo de casos de 
responsabilidade de produtos) para reforçar a transparência e controlar os produtos 
defeituosos que circulam na UE; salienta ser fundamental garantir uma elevada proteção 
dos consumidores e um elevado nível de informação sobre os produtos que podem ser 
adquiridos.
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