
PA\1199763EL.docx PE648.381v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2020/2014(INL)

28.4.2020

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με το καθεστώς αστικής ευθύνης για την τεχνητή νοημοσύνη
(2020/2014(INL))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Svenja Hahn

(Πρωτοβουλία – άρθρο 47 του Κανονισμού)



PE648.381v01-00 2/4 PA\1199763EL.docx

EL

PA_INL



PA\1199763EL.docx 3/4 PE648.381v01-00

EL

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας: 

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες 
συστάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) διαδραματίζει ολοένα και πιο 
έντονο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών σε πολλούς τομείς και να προσφέρει οφέλη για τους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις μέσω 
της βελτιστοποίησης των επιδόσεων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε 
προϊόντα μπορεί επίσης να εμπεριέχει προκλήσεις για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο 
για τα προϊόντα και να μειώσει την αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που θα 
μπορούσε, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, να υπονομεύσει την 
εμπιστοσύνη και την ευημερία των καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης για την αποκατάσταση της 
ζημίας συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών, στη δημιουργία 
εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες που είναι ενσωματωμένες στα προϊόντα και στην 
αποδοχή της καινοτομίας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ασφάλεια δικαίου για τις 
επιχειρήσεις·

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το νομικό 
πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών από τις ζημίες που προκαλούνται από τις 
νέες τεχνολογίες και διατηρώντας, παράλληλα, ισορροπία με τις ανάγκες της 
τεχνολογικής καινοτομίας·

2. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο το υφιστάμενο πλαίσιο περί 
ευθύνης, και ειδικότερα η οδηγία 85/374/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου (οδηγία για την ευθύνη 
λόγω ελαττωματικών προϊόντων), πρέπει να επικαιροποιηθούν, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και η νομική σαφήνεια 
για τις επιχειρήσεις, και να αποφευχθούν, παράλληλα, το υψηλό κόστος και οι κίνδυνοι, 
ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις· 

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα πρέπει να 
αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης θα εξακολουθεί να 
περιορίζεται σε σαφώς προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία υπάρχουν εφικτές 

1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).
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λύσεις και θα αφήνει περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές εξελίξεις·

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι ορισμοί και οι έννοιες στο πλαίσιο 
της ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να επικαιροποιηθούν λόγω των 
ειδικών χαρακτηριστικών των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η 
πολυπλοκότητα, η αυτονομία και η αδιαφάνεια· 

5. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να περιληφθεί το 
λογισμικό στον ορισμό των «προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων και να επικαιροποιηθούν έννοιες όπως «παραγωγός», 
«ζημία» και «ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει επίσης κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί ελαττωματικών προϊόντων πρέπει 
να αναθεωρηθεί προκειμένου να προστατεύονται αποτελεσματικά τα ζημιωθέντα μέρη 
όσον αφορά προϊόντα που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς υπηρεσίες·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο σύστημα ευθύνης το οποίο να 
επιτρέπει στους καταναλωτές να αποδεικνύουν ότι το ελάττωμα ενός προϊόντος 
προκαλεί ζημία, ακόμη και αν εμπλέκεται λογισμικό τρίτων ή είναι δύσκολο να 
εντοπιστεί η αιτία του ελαττώματος, για παράδειγμα όταν τα προϊόντα αποτελούν μέρος 
ενός περίπλοκου διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος του διαδικτύου των πραγμάτων· 

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να 
αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης προκειμένου να ενδυναμωθούν οι ζημιωθέντες 
καταναλωτές, αποτρέποντας παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας νομική 
σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης βάσει κινδύνου 
εντός του υφιστάμενου πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
επίπεδα κινδύνου για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους τομείς και χρήσεις της 
τεχνητής νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική σαφήνεια· 

9. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της καθιέρωσης ενός μοντέλου αντικειμενικής ευθύνης για τα προϊόντα 
που περιέχουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να εξετάσει την εφαρμογή του 
μόνο σε συγκεκριμένους τομείς υψηλού κινδύνου· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τηρείται αυστηρά η αρχή της αναλογικότητας, εάν διατηρηθεί αυτή η προσέγγιση.


