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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 
приеме:

А. като има предвид, че изкуственият интелект (ИИ) играе все по-голяма роля в 
нашето ежедневие и има потенциала да допринесе за развитието на иновациите в 
много сектори и да предложи ползи за потребителите чрез иновативни продукти и 
услуги и, за предприятията, чрез оптимизиране на резултатите;

Б. като има предвид, че използването и разработването на приложения на ИИ в 
продуктите могат също така да представляват предизвикателства за 
съществуващата правна рамка за продуктите и да намалят тяхната ефективност, 
като по този начин потенциално подкопават доверието и благосъстоянието на 
потребителите поради своите специфични характеристики;

В. като има предвид, че строгите механизми за отговорност за отстраняване на вреди 
допринасят за по-добра защита на потребителите, за създаване на доверие в 
новите технологии, които са включени в продуктите, и за приемане на 
иновациите, като същевременно се гарантира правна сигурност за предприятията;

1. приветства целта на Комисията, а именно правната рамка на Съюза да стане 
съобразена с новите технологични развития, като се гарантира висока степен на 
защита на потребителите от вреди, причинени от новите технологии, като 
същевременно се поддържа балансът с потребностите от технологични иновации;

2. подчертава необходимостта да се направи оценка на това до каква степен е 
необходимо да се актуализира съществуващата рамка за отговорност, и по-
специално Директива 85/374/ЕИО на Съвета1 (Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на стока), за да се гарантира ефективна защита на 
потребителите и правна яснота за предприятията, като същевременно се избягват 
високите разходи и рискове, особено за малките и средните предприятия и 
стартиращите предприятия; 

3. подчертава, че всяко преразглеждане на съществуващата рамка за отговорност 
следва да има за цел по-нататъшно хармонизиране на правилата относно 
отговорността, за да се избегне фрагментирането на единния пазар; подчертава 
обаче, че е важно да се гарантира, че регулирането на Съюза остава ограничено до 
ясно набелязани проблеми, за които съществуват осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно технологично развитие;

4. призовава Комисията да оцени дали определенията и понятията в рамката за 

1Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29).
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отговорност за продуктите трябва да бъдат актуализирани поради специфичните 
характеристики на приложенията с ИИ, като например сложност, автономност и 
непрозрачност; 

5. настоятелно призовава Комисията да разгледа внимателно дали е необходимо 
включването на софтуера в определението за „продукти“ в Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от дефект на стока, и да актуализира понятия 
като „производител“, „вреда“ и „дефект“, и ако е така – до каква степен; изисква 
от Комисията да проучи също дали рамката за отговорността за продуктите 
трябва да бъде преразгледана, за да се защитят ефективно понеслите вреда лица 
по отношение на продуктите, закупувани като пакет със свързани услуги;

6. подчертава колко е важно да се гарантира справедлива система на отговорност, 
която дава възможност на потребителите да доказват, че дефект в даден продукт е 
причинил вреда, дори ако се касае за софтуер на трето лице или причината за 
дефект е трудно да бъде проследена, например когато продуктите са част от 
сложна взаимосвързана среда на „интернет на нещата“; 

7. призовава Комисията да оцени дали и до каква степен тежестта на доказване 
следва да бъде променена, за да се дадат правомощия на понеслите вреда 
потребители, като същевременно се предотвратят злоупотребите и се осигури 
правна яснота за предприятията;

8. подчертава необходимостта от основан на риска подход към ИИ в рамките на 
съществуващата рамка за отговорност, при който се вземат предвид различните 
равнища на риск за потребителите в конкретни сектори и използване на ИИ; 
подчертава, че такъв подход, който може да включва две или повече равнища на 
риск, следва да се основава на ясни критерии и да предвижда правна яснота; 

9. изисква от Комисията да направи внимателна оценка на предимствата и 
недостатъците на въвеждането на строг модел за отговорност за продуктите, 
съдържащи приложения с ИИ, и да го взема предвид само в специфични области с 
висок риск; подчертава необходимостта от стриктно спазване на принципа на 
пропорционалност, ако този подход се запази. 


