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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât utilizarea tehnologiilor digitale emergente, cum ar fi inteligența artificială (IA), 
internetul obiectelor și al serviciilor (IoT/IoS) sau robotica va continua să joace un rol 
din ce în ce mai important în viața noastră de zi cu zi; 

B. întrucât aceste tehnologii digitale emergente au potențialul de a contribui la dezvoltarea 
inovării în numeroase sectoare și de a oferi beneficii consumatorilor, pe de o parte, prin 
intermediul unor produse și servicii inovatoare, iar întreprinderilor, în special 
întreprinderilor nou-înființate, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii 
(IMM-urilor), pe de altă parte, printr-o performanță optimizată și creșterea 
competitivității, beneficiile oferite administrației publice constând în servicii publice 
îmbunătățite, mai incluzive și personalizate;

C. întrucât utilizarea, implementarea și dezvoltarea IA și a altor tehnologii digitale 
emergente ar putea, de asemenea, să genereze riscuri și provocări pentru cadrul juridic 
existent privind produsele, care nu este neapărat adaptat pentru aceste noi aplicații, 
având astfel potențialul de a submina încrederea și protecția consumatorilor;

D. întrucât siguranța produselor și răspunderea pentru produse sunt două mecanisme 
complementare care urmăresc același obiectiv strategic al unei piețe unice funcționale 
pentru bunuri și servicii, iar prezentul aviz conține o serie de sugestii privind posibile 
ajustări ale cadrelor în materie de răspundere ale Uniunii, având în vedere importanța 
crescândă a noilor tehnologii digitale;

E. întrucât existența unor mecanisme de răspundere solide care fac posibilă remedierea 
daunelor și a prejudiciilor suferite contribuie la o mai bună protecție a cetățenilor și 
consumatorilor împotriva daunelor și prejudiciilor, inspiră încredere în tehnologiile 
digitale emergente, asigurând în același timp securitatea juridică pentru întreprinderi, în 
special pentru întreprinderile nou-înființate, microîntreprinderi și întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri), permițându-le astfel să inoveze; 

F. întrucât, pentru a fi acceptate, beneficiile teoretice ale IA ar trebui să contribuie, de 
asemenea, în mod eficace la prosperitate și dezvoltare;

G. întrucât Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic 
și Social European privind implicațiile în materie de siguranță și răspundere ale 
inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale roboticii1, precum și Cartea albă 
privind inteligența artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere2 ar 
trebui considerate drept baza viitoarei legislații europene,

1 COM(2020)64.
2 COM(2020)65.
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1. salută obiectivul Comisiei de a adapta cadrul juridic al Uniunii la noile evoluții 
tehnologice, implementări și utilizări ale IA și ale altor tehnologii digitale emergente, 
garantând astfel un nivel ridicat de protecție a consumatorilor împotriva prejudiciilor și 
daunelor cauzate de noile tehnologii bazate pe inteligența artificială, robotică și 
tehnologiile aferente, și menținând, în același timp, un echilibru în raport cu obiectivul 
de digitalizare a produselor industriale și de consum și de sprijinire a inovării 
tehnologice;

2. invită Comisia să actualizeze cadrul existent al Uniunii în materie de răspundere, în 
special Directiva 85/374/CEE3 a Consiliului (Directiva privind răspunderea pentru 
produsele cu defect - PLD), pentru a-l adapta la lumea digitală; 

3. invită Comisia să revizuiască PLD, abordând provocările pe care le implică tehnologiile 
digitale emergente, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor (IoT) sau 
robotica, asigurând astfel un nivel ridicat de protecție efectivă a consumatorilor, precum 
și securitatea juridică pentru consumatori și întreprinderi și evitând, în același timp, 
costurile și riscurile ridicate pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate;

4. subliniază că orice actualizare a cadrului privind răspunderea pentru produse ar trebui să 
meargă mână în mână cu actualizarea Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului4 (Directiva privind siguranța produselor), pentru a garanta că sistemele 
bazate pe IA integrează principiile siguranței și securității de la stadiul conceperii;

5. subliniază că orice revizuire a cadrului de răspundere existent ar trebui să vizeze 
armonizarea normelor în materie de răspundere și protecție a consumatorilor pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile și a evita discrepanțele în materie de protecție a 
consumatorilor și fragmentarea pieței unice;

6. solicită Comisiei să evalueze în ce măsură un regulament privind răspunderea generală 
pentru produse ar putea contribui la atingerea acestui obiectiv; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că reglementarea Uniunii rămâne limitată la problemele 
identificate în mod clar, pentru care există soluții realiste, lăsând o marjă de manevră 
pentru noi evoluții tehnologice, inclusiv pentru evoluțiile bazate pe software-uri libere și 
cu sursă deschisă; subliniază că acest lucru ar trebui să se realizeze cu respectarea 
deplină a legislației aplicabile, inclusiv a Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului5;

7. invită Comisia să actualizeze cadrul privind răspunderea pentru produse luând în 
considerare provocările specifice pe care digitalizarea le implică pentru dreptul în 
materie de răspundere; consideră că pot apărea provocări cauzate, de exemplu, de 
interconectarea, dependența de date sau vulnerabilitatea produselor la riscurile la adresa 
securității cibernetice; 

3 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 7.8.1985, p. 
29).
4 Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța 
generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).
5 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor 
și drepturile conexe pe piața unică digitală (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).
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8. subliniază, în special, necesitatea de a lua în considerare anumite procese asociate cu 
funcționarea aplicațiilor IA, care pot să nu fie bine documentate sau pot să apară în mod 
autonom după ce produsul a fost introdus pe piață;

9. îndeamnă Comisia să clarifice definiția „produselor” în conformitate cu PLD, stabilind 
dacă serviciile digitale și conținutul digital intră în domeniul său de aplicare și să ia în 
considerare adaptarea unor concepte precum „producător”, „prejudiciu” și „defect”; 
subliniază faptul că este necesar ca, în cadrul acestui demers, să se țină seama de acquis-
ul în domeniul protecției consumatorilor și, în special, de Directiva (UE) 2019/770 a 
Parlamentului European și a Consiliului6 (Directiva privind conținutul digital) și de 
Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului 7 (Directiva privind 
vânzarea de bunuri); 

10. recomandă să nu se confere inteligenței artificiale o personalitate juridică proprie; 
solicită Comisiei să examineze, de asemenea, dacă este necesară revizuirea cadrului 
privind răspunderea pentru produse cu scopul de a proteja și a despăgubi în mod eficient 
părțile vătămate în ceea ce privește produsele achiziționate în legătură cu servicii 
conexe și să considere principiile privind protejarea vieții private din faza de proiectare 
și securitatea de la stadiul conceperii ca fiind o așteptare rezonabilă a consumatorilor în 
legătură cu produsele lor digitale;

11. subliniază faptul că piețele online, care exercită funcția de importatori sau furnizori ai 
produselor vândute online în lanțul de aprovizionare, intră sub incidența PLD și, prin 
urmare, sunt răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate de defecte ale 
produselor pe care le-au vândut, cu excepția cazului în care ele acționează în calitate de 
furnizor, iar producătorul este identificat, în conformitate cu dispozițiile relevante din 
PLD;

12. invită Comisia să evalueze, în strânsă coordonare cu posibilele ajustări corespunzătoare 
ale cadrului de siguranță al Uniunii, dacă noțiunea de „moment al punerii în circulație a 
produsului” este adecvată scopului urmărit în cazul tehnologiilor digitale emergente și 
dacă domeniul de aplicare a responsabilității și răspunderii producătorului nu ar putea 
depăși sfera de cuprindere a acestei noțiuni, având în vedere că produsele bazate pe IA 
pot fi modificate sau ajustate după ce au fost introduse pe piață, sub controlul 
producătorului, ceea ce poate cauza un defect și prejudicii subsecvente;

13. subliniază că este important să se asigure o alocare fiabilă și eficientă a răspunderii în 
cadrul lanțului de tranzacții comerciale, pentru a atribui răspunderea în modul cel mai 
potrivit; evidențiază că, din cauza complexității, a conectivității și a opacității 
produselor bazate pe IA și a noilor tehnologii, ar putea fi dificil pentru consumatori să 
demonstreze ce defect într-un produs a cauzat prejudicii, întrucât nu se poate presupune 
că aceștia dispun de toate informațiile necesare sau de cunoștințele tehnice specifice; 

14. subliniază, așadar, că este esențial să se creeze posibilitatea ca consumatorii să poată 

6 Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de furnizare de conținut digital și de servicii digitale (JO L 136, 22.5.2019, p. 1).
7 Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 
2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO L 136, 22.5.2019, p. 28).
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demonstra, în cazul în care au suferit prejudicii sau bunurile lor au suferit pagube, că un 
defect al unui produs a cauzat prejudicii, chiar dacă este implicat un software terț sau 
dacă este dificil de identificat cauza defectului, de exemplu atunci când produsele fac 
parte dintr-un mediu interconectat complex de internet al obiectelor;

15. invită Comisia să aibă în vedere inversarea normelor care reglementează sarcina probei 
pentru daunele provocate de tehnologiile digitale emergente, în cazuri clar definite și 
după o evaluare adecvată, pentru a le da posibilitatea consumatorilor ce au suferit 
prejudicii sau ale căror bunuri au suferit pagube să își apere drepturile, prevenind în 
același timp abuzurile și oferind securitate juridică întreprinderilor, și pentru a garanta 
totodată corectitudinea și a atenua asimetriile informaționale care afectează situația 
părților prejudiciate;

16. invită Comisia să analizeze posibilitatea introducerii unei obligații pentru producătorii 
de tehnologii digitale emergente de a-și echipa produsele cu mijloace de înregistrare a 
informațiilor cu privire la funcționarea tehnologiei, în conformitate cu dispozițiile 
aplicabile privind protecția datelor și cu normele privind protecția secretelor comerciale, 
luând în considerare, printre altele, probabilitatea materializării unui risc aferent 
tehnologiei respective, dacă o astfel de obligație este adecvată și proporțională, precum 
și fezabilitatea sa tehnică și costurile sale; sugerează ca nerespectarea acestei obligații 
sau refuzul de a acorda victimei un acces rezonabil la aceste informații să declanșeze o 
prezumție relativă de răspundere a producătorului;

17. subliniază că este necesar să se adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în limitele 
cadrului existent în materie de răspundere, care să țină seama de diferitele niveluri de 
risc pentru consumatori, în funcție de sectoare și de utilizările IA; subliniază că o astfel 
de abordare, care ar putea cuprinde mai multe niveluri de risc, ar trebui să se bazeze pe 
criterii clare și pe o definiție adecvată a riscului ridicat și să garanteze securitatea 
juridică;

18. consideră, de asemenea, că actorii implicați în diferitele etape ale dezvoltării, 
implementării și utilizării sistemelor bazate pe IA ar trebui să fie luați în considerare, 
proporțional cu răspunderea care le incumbă în cadrul relațiilor lor la nivel intern; 
subliniază totuși că, în raport cu partea care a suferit un prejudiciu sau a cărei 
proprietate a suferit pagube, ar trebui garantată răspunderea solidară a diferiților actori 
menționați mai sus; sugerează să se îmbunătățească trasabilitatea produselor, de 
exemplu prin utilizarea tehnologiilor registrelor distribuite, cum ar fi tehnologia 
blockchain, în scopul de a-i identifica mai bine pe cei implicați în diferitele etape;

19. subliniază că claritatea, interpretabilitatea și trasabilitatea sistemelor de IA sunt 
esențiale pentru a se asigura că mecanismele de răspundere oferă o repartizare adecvată, 
eficientă și echitabilă a responsabilităților;

20. solicită Comisiei să evalueze cu atenție introducerea unui regim separat dar 
complementar de răspundere strictă pentru sistemele de IA care prezintă un risc ridicat 
de a cauza daune sau prejudicii uneia sau mai multor persoane sau proprietății acestora, 
într-un mod aleatoriu și imposibil de prevăzut, luând în considerare, printre altele, 
impactul său probabil asupra protecției cetățenilor și consumatorilor împotriva daunelor, 
a capacității întreprinderilor – în special a IMM-urilor – de a inova, a coerenței cadrului 
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Uniunii privind siguranța și răspunderea și a principiilor subsidiarității și 
proporționalității; consideră că acest regim ar trebui să asigure faptul că victimele sunt 
despăgubite efectiv pentru prejudiciile provocate de sistemele bazate pe IA;

21. invită Comisia să propună măsuri concrete, cum ar fi un registru al cazurilor de 
răspundere pentru produse, pentru a mări transparența și a monitoriza produsele defecte 
care circulă în Uniune; relevă faptul că este esențial să se asigure o protecție ridicată a 
consumatorilor și o bună informare a acestora în legătură cu produsele care ar putea fi 
achiziționate.
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