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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kunstig intelligens (AI) spiller en stadig større rolle i vores dagligdag 
og har potentiale til at bidrage til udviklingen af innovationer i mange sektorer og give 
forbrugerne fordele gennem innovative produkter og tjenester - og virksomhederne 
gennem optimerede resultater;

B. der henviser til, at anvendelsen og udviklingen af AI-applikationer i produkter også kan 
indebære udfordringer for de eksisterende lovrammer for produkter og mindske deres 
effektivitet og dermed potentielt undergrave forbrugernes tillid og velfærd på grund af 
deres særlige karakteristika;

C. der henviser til, at robuste erstatningsansvarsmekanismer til afhjælpning af skader 
bidrager til bedre forbrugerbeskyttelse, større tillid til nye teknologier, der er integreret i 
produkter, og accept af innovation, samtidig med at retssikkerheden for erhvervslivet 
sikres;

1. glæder sig over, at Kommissionen arbejder hen imod at tilpasse Unionens retlige 
rammer til den seneste teknologiske udvikling og sikre et højt beskyttelsesniveau for 
forbrugerne mod skader forårsaget af nye teknologier, samtidig med at der sikres 
balance i forhold til behovet for teknologisk innovation;

2. understreger, at det bør vurderes, i hvilket omfang de eksisterende rammer for 
erstatningsansvar, navnlig Rådets direktiv 85/374/EØF1 (direktivet om produktansvar), 
bør ajourføres for at sikre effektiv forbrugerbeskyttelse og juridisk klarhed for 
virksomhederne, samtidig med at store omkostninger og risici undgås, navnlig for små 
og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder; 

3. understreger, at enhver revision af den eksisterende ramme for erstatningsansvar bør 
sigte mod yderligere harmonisering af ansvarsreglerne for at undgå opsplitning af det 
indre marked; understreger imidlertid, at det er vigtigt at sikre, at EU-reguleringen 
begrænses til klart identificerede problemer, som der findes gennemførlige løsninger 
for, og at den levner plads for yderligere teknologisk udvikling;

4. opfordrer Kommissionen til at vurdere, om definitionerne og begreberne i 
produktansvarsrammen bør ajourføres som følge af de særlige karakteristika ved AI-
applikationer såsom kompleksitet, autonomi og uigennemsigtighed; 

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om det er nødvendigt at medtage software i 
definitionen af "produkter" i produktansvarsdirektivet og at ajourføre begreber som 
"producent", "skade" og "defekt", og i givet fald i hvilket omfang; anmoder 

1 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov 
fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29).
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Kommissionen om også at undersøge, om produktansvarsrammen bør revideres for 
effektivt at beskytte skadelidte i forbindelse med produkter, der købes som en pakke 
med relaterede tjenesteydelser;

6. understreger betydningen af at sikre en retfærdig ansvarsordning, der gør det muligt for 
forbrugerne at bevise, at en defekt ved et produkt har forvoldt skade, også når software 
fra en tredjepart er involveret, eller hvis det er vanskeligt at spore årsagen til en defekt, 
f.eks. når produkter indgår i et komplekst, sammenkoblet tingenes internet; 

7. opfordrer Kommissionen til at vurdere, om og i hvilket omfang bevisbyrden bør vendes 
for at styrke skadelidte forbrugere, samtidig med at misbrug forhindres og 
virksomhederne sikres juridisk klarhed;

8. fremhæver behovet for en risikobaseret tilgang til AI inden for de eksisterende rammer 
for erstatningsansvar, som tager højde for forskellige risikoniveauer for forbrugerne i 
specifikke sektorer og anvendelser af AI; understreger, at en sådan tilgang, der kan 
omfatte to eller flere risikoniveauer, bør være baseret på klare kriterier og skabe juridisk 
klarhed; 

9. opfordrer Kommissionen til nøje at vurdere fordele og ulemper ved at indføre en 
ordning med objektivt ansvar for produkter, der indeholder AI-applikationer, og 
undersøge dette alene i bestemte højrisikoområder; understreger behovet for nøje at 
overholde proportionalitetsprincippet, hvis denne tilgang vælges.


