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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako 
gestorský výbor:

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže používanie vznikajúcich digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, 
internet vecí a služieb alebo robotika, bude aj naďalej zohrávať čoraz významnejšiu 
úlohu v našom každodennom živote; 

B. keďže takéto vznikajúce digitálne technológie majú potenciál prispievať k rozvoju 
inovácií v mnohých odvetviach a poskytovať výhody spotrebiteľom prostredníctvom 
inovatívnych výrobkov a služieb pre podniky, najmä startupy, mikropodniky a malé a 
stredné podniky (MSP) prostredníctvom optimalizovaného výkonu a zvýšenej 
konkurencieschopnosti a pre verejnú správu prostredníctvom lepších, inkluzívnejších a 
prispôsobených verejných služieb;

C. keďže používanie, nasadenie a vývoj umelej inteligencie a iných vznikajúcich 
digitálnych technológií môže predstavovať aj riziko a výzvu pre existujúci rámec 
zodpovednosti týkajúci sa výrobkov, ktorý nie je nevyhnutne upravený na takéto nové 
aplikácie, čo môže potenciálne oslabiť dôveru a ochranu spotrebiteľa;

D. keďže bezpečnosť výrobkov a zodpovednosť za výrobok sú dva navzájom sa 
dopĺňajúce mechanizmy, ktoré sledujú rovnaký politický cieľ, t. j. fungujúci jednotný 
trh s tovarom a službami, a toto stanovisko navrhuje možné úpravy rámca Únie pre 
zodpovednosť vzhľadom na zvýšený význam vznikajúcich digitálnych technológií;

E. keďže spoľahlivé mechanizmy zodpovednosti za nápravu škody a ujmy prispievajú 
k lepšej ochrane občanov a spotrebiteľov pred škodou a ujmou, k budovaniu dôvery vo 
vznikajúce digitálne technológie a zároveň zaručujú právnu istotu pre podniky, najmä 
startupy, mikropodniky a malé a stredné podniky (MSP), a umožňujú im inovovať; 

F. keďže s cieľom dosiahnuť akceptáciu by teoretické prínosy umelej inteligencie mali 
účinne prispievať aj k prosperite a rozvoju;

G. keďže správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru o vplyve umelej inteligencie, internetu vecí a robotiky na 
bezpečnosť a zodpovednosť1 a Biela kniha o umelej inteligencii – európsky prístup k 
excelentnosti a dôvere2 by sa mali považovať za základ budúcich európskych právnych 
predpisov;

1. víta skutočnosť, že Komisia si stanovila za cieľ vytvoriť právny rámec Únie 
prispôsobený novému technologickému vývoju, nasadeniu a použitiu umelej 
inteligencie a ďalších vznikajúcich digitálnych technológií, ktorý by zaručoval vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľov pred škodou a ujmou spôsobenou novými technológiami 

1 COM(2020)0064.
2 COM(2020)0065.
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založenými na umelej inteligencii, robotike a súvisiacich technológiách a zároveň 
zachovával vyváženosť s cieľom digitalizácie priemyselných a spotrebiteľských 
výrobkov a podporoval technologické inovácie;

2. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala existujúci rámec zodpovednosti, a najmä smernicu 
Rady 85/374/EHS3 (smernica o zodpovednosti za výrobky), s cieľom prispôsobiť ju 
digitálnemu svetu; 

3. vyzýva Komisiu, aby revidovala smernicu o zodpovednosti za výrobky prostredníctvom 
riešenia výziev, ktoré prinášajú vznikajúce digitálne technológie, ako je umelá 
inteligencia, internet vecí alebo robotika, čím sa zabezpečí vysoká úroveň účinnej 
ochrany spotrebiteľa, ako aj právna istota pre spotrebiteľov a podniky, pričom sa 
zároveň zabráni vysokým nákladom a rizikám predovšetkým pre malé a stredné 
podniky a startupy;

4. zdôrazňuje, že akákoľvek aktualizácia rámca zodpovednosti za výrobky by mala ísť 
ruka v ruke s aktualizáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES4 
(smernica o bezpečnosti výrobkov) s cieľom zabezpečiť, aby systémy umelej 
inteligencie integrovali zásady bezpečnosti a ochrany už v štádiu návrhu;

5. zdôrazňuje, že cieľom každej revízie existujúceho rámca zodpovednosti by mala byť 
čoraz väčšia harmonizácia pravidiel zodpovednosti a ochrany spotrebiteľa, aby sa 
zabezpečili rovnaké podmienky a aby sa zabránilo fragmentácii jednotného trhu;

6. žiada Komisiu, aby posúdila, či by nariadenie o všeobecnej zodpovednosti za výrobky 
mohlo prispieť k tomuto cieľu; zdôrazňuje však, že je dôležité zabezpečiť, aby regulácia 
na úrovni Únie zostala obmedzená na jasne vymedzené problémy, pre ktoré existujú 
uskutočniteľné riešenia, a aby ponechávala priestor pre ďalší technologický vývoj 
vrátane vývoja založeného na slobodnom softvéri a softvéri s otvoreným zdrojovým 
kódom; zdôrazňuje, že by sa to malo dosiahnuť v plnom súlade s platnými právnymi 
predpismi vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7905;

7. vyzýva Komisiu, aby aktualizovala rámec zodpovednosti za výrobky tým, že zohľadní 
osobitné výzvy digitalizácie, pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti; 
domnieva sa, že môžu vzniknúť problémy, napríklad ak sú produkty vzájomne 
prepojené, závislé od údajov alebo citlivé na riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti; 

8. zdôrazňuje najmä potrebu zohľadniť procesy v aplikáciách umelej inteligencie, ktoré 
nemusia byť dobre zdokumentované alebo ktoré sa môžu vyskytnúť samostatne po 
uvedení výrobku na trh;

9. nalieha na Komisiu, aby objasnila vymedzenie pojmu „výrobok“ v smernici o 
zodpovednosti za výrobky tým, že určí, či digitálny obsah a digitálne služby patria do 
rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice, a aby zvážila úpravu pojmov ako „výrobca“, 

3 Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
(Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).
5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92).
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„škoda“ a „chyba“; zdôrazňuje, že je pritom potrebné zohľadniť acquis spotrebiteľov, a 
najmä súčasnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7706 (smernica o 
digitálnom obsahu) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 7 
(smernica o predaji tovaru); 

10. odporúča neudeliť umelej inteligencii vlastnú právnu subjektivitu; žiada Komisiu, 
aby preskúmala aj to, či je potrebné revidovať rámec zodpovednosti za výrobky, aby sa 
poškodeným stranám poskytla účinná ochrana a odškodnenie v prípade výrobkov, ktoré 
sa kupujú spoločne so súvisiacimi službami, a zvážila zásadu ochrany súkromia už v 
štádiu návrhu a zásady bezpečnosti už v štádiu návrhu ako primerané očakávanie 
spotrebiteľov, pokiaľ ide o digitálne výrobky;

11. zdôrazňuje skutočnosť, že online trhy, ktoré pôsobia ako dovozcovia alebo dodávatelia 
výrobkov predávaných online v dodávateľskom reťazci, spadajú pod smernicu o 
zodpovednosti za výrobky, a preto sú zodpovedné za škodu spôsobenú chybou 
výrobkov, ktoré predali, s výnimkou prípadu, keď konajú ako dodávateľ a výrobca je 
identifikovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami smernice o zodpovednosti za 
výrobky;

12. vyzýva Komisiu, aby v úzkej koordinácii s príslušnými možnými úpravami 
bezpečnostného rámca Únie zvážila, či je pojem „čas uvedenia výrobku do obehu“ 
vhodný na účely vznikajúcich digitálnych technológií, či povinnosti a zodpovednosť 
výrobcu môže presiahnuť tento pojem s prihliadnutím na to, že výrobky založené na 
umelej inteligencii sa môžu meniť alebo upravovať pod kontrolou výrobcu po ich 
uvedení na trh, čo môže spôsobiť chybu a následnú škodu;

13. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť spravodlivé a efektívne rozdelenie zodpovednosti 
v reťazci obchodných transakcií, aby sa zodpovednosť pripísala najvhodnejším 
spôsobom; zdôrazňuje, že z dôvodu zložitosti, prepojenosti a nepriehľadnosti výrobkov 
založených na umelej inteligencii a nových technológiách by mohlo byť pre 
spotrebiteľov ťažké dokázať, aká chyba vo výrobku spôsobila škodu, keďže nemožno 
predpokladať, že spotrebitelia majú všetky potrebné informácie alebo špecifické 
technické znalosti; 

14. zdôrazňuje preto, že je dôležité, aby mohli spotrebitelia, ktorí utrpeli ujmu alebo 
ktorých vlastníctvo bolo poškodené, dokázať, že chyba vo výrobku spôsobila škodu, 
a to aj v prípadoch, v ktorých zohráva rolu softvér tretích strán alebo je ťažké zistiť 
príčinu chyby, napríklad keď je výrobok súčasťou komplexného a vzájomne 
prepojeného prostredia internetu vecí;

15. vyzýva Komisiu, aby zvážila zmenu pravidiel upravujúcich dôkazné bremeno v prípade 
ujmy spôsobenej novými digitálnymi technológiami v jasne vymedzených prípadoch a 
po riadnom posúdení, a to s cieľom umožniť spotrebiteľom, ktorí utrpeli ujmu alebo 
ktorých majetok bol poškodený, brániť svoje práva a zároveň predchádzať zneužívaniu 

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 1).
7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa 
zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 
1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019, s. 28).
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a poskytovať podnikom právnu istotu, ako aj zabezpečiť spravodlivosť a zmierniť 
informačné asymetrie, ktoré narúšajú situáciu poškodených strán;

16. žiada Komisiu, aby posúdila možnosť zaviesť povinnosť výrobcov vznikajúcich 
digitálnych technológií vybaviť výrobky prostriedkami na zaznamenávanie informácií o 
prevádzke technológie v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami o ochrane údajov a 
pravidlami týkajúcimi sa ochrany obchodného tajomstva, pričom by sa okrem iného 
zohľadnila pravdepodobnosť, že sa naplní riziko technológie, či je takáto povinnosť 
vhodná a primeraná, a technickú realizovateľnosť a náklady na ňu; navrhuje, aby 
nedodržanie tejto povinnosti alebo odmietnutie poskytnúť príslušnému spotrebiteľovi 
primeraný prístup k týmto informáciám viedlo k vyvrátiteľnému predpokladu 
zodpovednosti výrobcu;

17. zdôrazňuje, že v existujúcom rámci zodpovednosti je potrebný prístup k umelej 
inteligencii založený na riziku, ktorý zohľadní rozličné úrovne rizika pre spotrebiteľov 
v konkrétnych odvetviach a pri konkrétnych spôsoboch využitia umelej inteligencie; 
zdôrazňuje, že takýto prístup, ktorý by mohol zahŕňať viaceré úrovne rizika, by mal byť 
založený na jasných kritériách a primeranom vymedzení vysokého rizika a mal by 
zabezpečiť právnu istotu;

18. okrem toho sa domnieva, že tí, ktorí sú zapojení do rôznych fáz vývoja, nasadzovania a 
využívania systémov založených na umelej inteligencii, by mali byť braní na 
zodpovednosť v pomere k ich zodpovednosti v rámci ich vnútorných vzťahov; 
zdôrazňuje však, že vo vzťahu k strane, ktorá utrpela ujmu alebo ktorej majetok bol 
poškodený, by sa mala zaručiť spoločná a nerozdielna zodpovednosť týchto rôznych 
subjektov; navrhuje, aby sa zlepšila vysledovateľnosť výrobkov, napríklad 
prostredníctvom využívania technológií distribuovanej databázy transakcií, ako je 
napríklad technológia blockchainu, s cieľom lepšie identifikovať subjekty zapojené do 
rôznych etáp;

19. zdôrazňuje, že vysvetliteľnosť, interpretovateľnosť a vysledovateľnosť systémov umelej 
inteligencie sú kľúčom k zabezpečeniu toho, aby mechanizmy zodpovednosti 
poskytovali primerané, účinné a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti;

20. žiada Komisiu, aby dôkladne posúdila zavedenie samostatného, ale doplnkového režimu 
objektívnej zodpovednosti za tie systémy umelej inteligencie, ktoré sa vyznačujú 
vysokým rizikom spôsobenia ujmy alebo škody jednej alebo viacerým osobám alebo na 
ich majetku spôsobom, ktorý je náhodný a nie je ho možné vopred predvídať, 
zohľadňujúceho okrem iného jeho pravdepodobný vplyv na ochranu občanov a 
spotrebiteľov pred ujmou, schopnosť podnikov – najmä MSP – inovovať, súdržnosť 
rámca Únie pre bezpečnosť a zodpovednosť a zásady subsidiarity a proporcionality; 
domnieva sa, že tento systém by mal zabezpečiť obetiam účinnú kompenzáciu za škody 
spôsobené systémami založenými na umelej inteligencii;

21. vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia, ako napríklad register prípadov 
zodpovednosti za výrobky, s cieľom zvýšiť transparentnosť a monitorovať obeh 
chybných výrobkov v Únii; je nevyhnutné zabezpečiť vysokú ochranu spotrebiteľov vo 
vzťahu k výrobkom, ktoré by bolo možné kúpiť, a vysoký stupeň informovanosti o nich.
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