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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott göra följande:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Användning av ny digital teknik, såsom artificiell intelligens (AI), sakernas och 
tjänsternas internet samt robotteknik, kommer fortsatt att spela en allt större roll i vår 
vardag. 

B. Sådan ny digital teknik har potential att bidra till utvecklingen av innovationer inom 
många sektorer och erbjuda fördelar för konsumenterna genom innovativa produkter 
och tjänster, för företag, i synnerhet för nystartade företag, mikroföretag och små och 
medelstora företag, genom optimerade resultat och ökad konkurrenskraft, samt för 
offentliga förvaltningar genom förbättrade, mer inkluderande och skräddarsydda 
allmänna tjänster.

C. Användning, införande och utveckling av AI och annan ny digital teknik kan också 
innebära risker och utmaningar för den befintliga ansvarsramen för produkter, vilken 
inte nödvändigtvis är anpassad till sådana nya applikationer. Detta skulle således kunna 
undergräva såväl konsumenternas förtroende som konsumentskyddet.

D. Produktsäkerhet och produktansvar är två kompletterande mekanismer som eftersträvar 
samma politiska mål, dvs. en fungerande inre marknad för varor och tjänster, och i detta 
yttrande föreslås möjliga justeringar av unionens ansvarsramar mot bakgrund av den 
nya digitala teknikens ökade betydelse.

E. Stabila ansvarsmekanismer för att avhjälpa skada bidrar till ett bättre skydd mot skada 
för såväl medborgarna som konsumenterna och ökat förtroende för ny digital teknik, 
samtidigt som rättslig förutsebarhet säkerställs för företagen, i synnerhet för nystartade 
företag, mikroföretag och små och medelstora företag, varigenom deras möjligheter till 
innovation ökar. 

F. För att skapa acceptans bör de teoretiska fördelarna med AI också i praktiken bidra till 
välstånd och utveckling.

G. Rapporten från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén Konsekvenser för säkerhet och ansvar när det gäller artificiell 
intelligens, sakernas internet och robotteknik1 och vitboken Om artificiell intelligens – 
en EU-strategi för spetskompetens och förtroende2 bör betraktas som utgångspunkten 
för den kommande EU-lagstiftningen.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens mål, närmare bestämt att anpassa 
unionens rättsliga ram till den senaste tidens utveckling, införande och användning av 
AI och annan ny digital teknik och i det sammanhanget säkerställa en hög nivå på 

1 COM(2020)0064.
2 COM(2020)0065.
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konsumenternas skydd mot skada som orsakats av ny teknik baserad på artificiell 
intelligens, robotteknik och tillhörande teknik, samtidigt som man upprätthåller en 
balans i förhållande till målet att digitalisera industri- och konsumentprodukter och 
stödja teknisk innovation.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera unionens befintliga 
ansvarsram, särskilt rådets direktiv 85/374/EEG3 (direktivet om produktansvar), för att 
anpassa den till den digitala världen. 

3. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om produktansvar genom att 
ta itu med de utmaningar som uppstår genom ny digital teknik, såsom artificiell 
intelligens, sakernas internet och robotteknik, och på så sätt säkerställa en hög nivå på 
konsumentskyddet i praktiken samt rättslig förutsebarhet för konsumenterna och 
företagen, samtidigt som man undviker stora kostnader och risker för små och 
medelstora företag och nystartade företag

4. Europaparlamentet betonar att varje form av uppdatering av ramen för produktansvar 
bör gå hand i hand med uppdateringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG4 (direktivet om produktsäkerhet) för att säkerställa att alla AI-system 
integrerar principerna om safety by design och inbyggd säkerhet.

5. Europaparlamentet betonar att varje översyn av den befintliga ansvarsramen bör ha som 
mål att ytterligare harmonisera ansvars- och konsumentskyddsreglerna för att säkerställa 
lika villkor och undvika ojämlikhet i konsumentskyddet och en fragmentering av den 
inre marknaden.

6. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av huruvida en förordning 
om allmänt produktansvar skulle kunna bidra till detta mål. Parlamentet betonar dock 
vikten av att säkerställa att unionslagstiftningen begränsas till klart identifierade 
problem för vilka genomförbara lösningar finns samt lämnar utrymme för ytterligare 
teknisk utveckling, inbegripet utveckling på grundval av fri programvara som har öppen 
källkod. Parlamentet betonar att detta bör ske helt i överensstämmelse med tillämplig 
lagstiftning, till exempel Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/7905.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppdatera produktansvarsramen genom 
att ta hänsyn till de särskilda utmaningar som digitaliseringen medför för ansvarsrätten. 
Parlamentet anser att utmaningar kan uppstå till exempel på grund av att produkter är 
sammankopplade, beroende av data eller sårbara för it-risker. 

8. Europaparlamentet understryker särskilt behovet av att beakta processer i AI-
applikationer som eventuellt inte är väldokumenterade, eller som kan äga rum på 
autonom väg efter det att produkten har släppts ut på marknaden.

9. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att förtydliga definitionen 

3 Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet 
(EGT L 11, 15.1.2002, s. 4).
5 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående 
rättigheter på den digitala inre marknaden (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).
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av ”produkter” i direktivet om produktansvar, genom att fastställa huruvida digitalt 
innehåll och digitala tjänster omfattas av direktivet, och att överväga att anpassa 
begrepp såsom ”tillverkare”, ”skada” och ”defekt”. Parlamentet understryker vikten av 
att beakta det nu gällande konsumentregelverket därvid, i synnerhet Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2019/7706 (direktivet om digitalt innehåll) och 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/7717 (direktivet om försäljning av 
varor). 

10. Europaparlamentet anser att AI inte bör beviljas status som självständig juridisk person. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att även undersöka huruvida 
produktansvarsramen behöver revideras för att skydda och ersätta skadelidande parter 
på ett effektivt sätt när det gäller produkter som förvärvas som ett paket med närstående 
tjänster, samt att betrakta reglerna om inbyggt integritetsskydd och inbyggd säkerhet 
som förväntningar som konsumenterna rimligen kan ställa på sina digitala produkter.

11. Parlamentet betonar att e-marknadsplatser – när de agerar som importörer eller 
leverantörer av de produkter som säljs på nätet i leveranskedjan – omfattas av direktivet 
om produktansvar och därför är ansvariga för skador som orsakas av en defekt i de 
produkter som de sålt, utom när de agerar som leverantör och tillverkaren identifierats, 
i enlighet med de relevanta bestämmelserna i direktivet om produktansvar.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, under nära samordning med 
motsvarande eventuella justeringar av unionens säkerhetsram, bedöma om begreppet 
”tidpunkten då produkten satts i omlopp” är ändamålsenligt för ny digital teknik, och 
huruvida tillverkarens ansvar och skadeståndsansvar skulle kunna gå utöver detta 
begrepp, med beaktande av att AI-baserade produkter kan ändras inom ramen för 
tillverkarens kontroll efter det att de har släppts ut på marknaden, vilket skulle kunna 
orsaka en defekt samt skada till följd av detta.

13. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa en rättvis och effektiv 
ansvarsfördelning i kedjan av kommersiella transaktioner så att ansvaret fördelas på 
lämpligast möjliga sätt. Parlamentet betonar att det, på grund av komplexiteten, 
konnektiviteten och ogenomskinligheten i produkter som bygger på AI och annan ny 
teknik, skulle kunna vara svårt för konsumenterna att bevisa vilken defekt i en produkt 
som orsakat skada, eftersom det inte kan antas att konsumenterna har tillgång till all 
nödvändig information eller särskilda tekniska kunskaper. 

14. Europaparlamentet understryker därför betydelsen av att göra det möjligt för 
konsumenter som lidit skada eller vars egendom skadats att bevisa att en defekt i en 
produkt orsakat skada, även om programvara från tredje part använts eller om orsaken 
till en defekt är svår att spåra, till exempel när produkter ingår i ett komplext, 
sammankopplat sakernas internet.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga omvända regler om 

6 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/770 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om 
tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster (EUT L 136, 22.5.2019, s. 1).
7 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/771 av den 20 maj 2019 om vissa aspekter på avtal om 
försäljning av varor, om ändring av förordning (EU) 2017/2394 och direktiv 2009/22/EG samt om upphävande 
av direktiv 1999/44/EG (EUT L 136, 22.5.2019, s. 28).
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bevisbördan för skada som orsakats av ny digital teknik i klart definierade fall och efter 
vederbörlig bedömning, för att stärka ställningen för konsumenter som lidit skada eller 
vars egendom skadats och försvara deras rättigheter och samtidigt förhindra missbruk 
och skapa rättslig förutsebarhet för företagen, samt för att säkerställa rättvisa och 
minska den informationsasymmetri som inverkar negativt på situationen för 
skadelidande parter.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av möjligheten att 
införa en skyldighet för tillverkare av ny digital teknik att förse sina produkter med 
medel för registrering av information om hur tekniken fungerar, i enlighet med 
tillämpliga dataskyddsbestämmelser och bestämmelserna om skydd av 
företagshemligheter, med beaktande av bland annat sannolikheten för att risker med 
anknytning till den berörda tekniken förverkligas samt frågorna huruvida en sådan 
skyldighet är lämplig och proportionell liksom huruvida den är tekniskt genomförbar 
och vilka kostnader den skulle medföra. Parlamentet föreslår att underlåtenhet att 
fullgöra denna skyldighet eller vägran att ge konsumenten i fråga skälig tillgång till 
denna information skulle utlösa en motbevisbar presumtion om tillverkarens ansvar.

17. Europaparlamentet betonar behovet av en riskbaserad AI-strategi inom den befintliga 
ansvarsramen som tar hänsyn till olika risknivåer för konsumenter inom specifika 
sektorer och användningsområden för AI. Parlamentet understryker att en sådan strategi 
– som kan omfatta flera risknivåer – bör bygga på tydliga kriterier och en ändamålsenlig 
definition av hög risk samt medföra rättslig förutsebarhet.

18. Europaparlamentet anser vidare att de som är involverade i de olika faserna av 
utveckling, införande och användning av AI-baserade system bör ställas till svars i 
förhållande till sitt ansvar inom ramen för det interna förhållandet dem emellan. 
Parlamentet betonar dock att dessa olika aktörers solidariska ansvar bör garanteras i 
förhållande till den part som lidit skada eller vars egendom skadats. Parlamentet föreslår 
att produkternas spårbarhet förbättras, till exempel genom användning av teknik för 
distribuerade liggare, såsom blockkedjor, så att de som är involverade i de olika faserna 
kan identifieras bättre.

19. Europaparlamentet understryker att AI-systems förklarbarhet, tolkningsbarhet och 
spårbarhet är avgörande för att säkerställa att ansvarsmekanismerna erbjuder en 
adekvat, effektiv och rättvis ansvarsfördelning.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant överväga införande av en 
separat, men samtidigt kompletterande, strikt ansvarsordning för AI-system som i hög 
grad riskerar att orsaka skador på en eller flera personer eller deras egendom på ett 
slumpmässigt och oförutsägbart sätt, med beaktande av bland annat dess sannolika 
inverkan på skyddet av medborgare och konsumenter mot skada, företagens – särskilt 
de små och medelstora företagens – kapacitet till innovation, konsekvensen i unionens 
säkerhets- och ansvarsramar samt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. 
Parlamentet anser att denna ordning bör säkerställa att offren kompenseras på 
ändamålsenligt sätt för skada som orsakats av AI-baserade system.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå konkreta åtgärder, såsom ett 
register över produktansvarsärenden, för att öka transparensen och övervaka produkter 
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som har defekter och som satts i omlopp inom unionen. Parlamentet framhåller att det är 
mycket viktigt att säkerställa ett det föreligger ett starkt konsumentskydd med avseende 
på – och omfattande information om – de produkter som skulle kunna förvärvas.
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