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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor,

– aby do svého návrhu usnesení začlenil tyti návrhy:

A. vzhledem k tomu, že umělá inteligence (UI) hraje v našem každodenním životě stále 
větší roli a má potenciál přispívat k rozvoji inovací v celé řadě odvětví a přinášet 
výhody jak spotřebitelům, a to ve formě inovativních výrobků a služeb, tak i podnikům, 
totiž optimalizací jejich výkonnosti;

B. vzhledem k tomu, že použití a vývoj aplikací UI v produktech může být však také 
problematické z pohledu stávajícího právního rámce pro výrobky a může snižovat jeho 
účinnost, což by mohlo s ohledem na jejich specifické vlastnosti oslabit důvěru 
spotřebitelů a nepříznivě se odrazit na jejich spokojenosti;

C. vzhledem k tomu, že k lepší ochraně spotřebitelů, vytváření důvěry v nové technologie, 
jež jsou součástí výrobků, a k přijímání inovací napomáhají spolehlivé odpovědnostní 
mechanismy, které napravují škody a současně dodávají podnikům právní jistotu;

1. vítá záměr Komise vypracovat právní rámec Unie přizpůsobený novému 
technologickému vývoji, čímž bude zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitelů před 
újmami, které by mohly nové technologie způsobit, a současně udržet rovnováhu mezi 
ochranou a nároky technologických inovací;

2. zdůrazňuje, že je třeba posoudit, do jaké míry je třeba stávající rámec pro odpovědnost 
za výrobky, zejména směrnici Rady 85/374/EHS1 (směrnice o odpovědnosti za 
výrobky), aktualizovat, aby byla pro spotřebitele zaručena účinná ochrana a pro podniky 
právní srozumitelnost a aby se současně zabránilo vysokým nákladům a rizikům, 
zejména v případě malých a středních podniků a začínajících podniků; 

3. zdůrazňuje, že cílem každé revize stávajícího rámce pro odpovědnost by měla být větší 
harmonizace pravidel týkajících se odpovědnosti, aby se zabránilo tříštění jednotného 
trhu;  podtrhuje nicméně, že je důležité zajistit, aby se regulační činnost Unie 
omezovala jen na jasně definované problémy, pro něž existují proveditelná řešení, a aby 
ponechávala prostor dalšímu technologickému vývoji;

4. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je třeba definice a pojmy uvedené v rámci pro 
odpovědnost za výrobky aktualizovat s ohledem na specifické vlastnosti aplikací UI, 
jako je složitost, autonomie a neprůhlednost; 

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila, zda je nutné zahrnout do definice „výrobků“ ve 
směrnici o odpovědnosti za výrobky i software a aktualizovat pojmy, jako je „výrobce“, 
„škoda“ a „vada“, a pokud ano, pak do jaké míry; žádá Komisi, aby rovněž 
přezkoumala, zda je třeba rámec pro odpovědnost za výrobky revidovat, aby byla 

1 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských 
států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).
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zajištěna účinná ochrana poškozených osob, pokud jde o výrobky zakoupené společně 
se souvisejícími službami;

6. zdůrazňuje, že je důležité zajistit spravedlivý systém odpovědnosti, který spotřebitelům 
umožní prokázat, že vada výrobku způsobila škodu, i tehdy, pokud součástí výrobku je 
software třetí strany, nebo pokud je příčinu vady těžké určit, například když jsou 
výrobky součástí složitě propojeného internetu věcí; 

7. vyzývá Komisi, aby zhodnotila, zda a do jaké míry je třeba obrátit důkazní břemeno, 
aby bylo posíleno postavení poškozených spotřebitelů, přičemž je však nutné zamezit 
zneužívání tohoto systému a musí být zajištěna právní srozumitelnost pro podniky;

8. podtrhuje, že ve stávajícím rámci pro odpovědnost je nutné přistupovat k UI na základě 
rizik, tzn. zohlednit různé stupně rizika hrozící spotřebitelům podle konkrétních odvětví 
a způsobů použití UI; zdůrazňuje, že takový přístup, který by mohl zahrnovat dva i více 
stupňů rizika, by měl vycházet z jasných kritérií a zajišťovat právní srozumitelnost; 

9. žádá Komisi, aby pečlivě posoudila, jaké výhody a nevýhody by mělo zavedení modelu 
objektivní odpovědnosti za výrobky, jejichž součástí jsou aplikace UI, a aby o jeho 
zavedení uvažovala jen ve specifických rizikových oblastech; zdůrazňuje, že v případě 
zachování tohoto přístupu je nutné přísně dodržovat zásadu proporcionality.


