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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi dirbtinis intelektas atlieka vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime ir 
gali prisidėti prie inovacijų kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti naudos vartotojams 
dėl novatoriškų gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl optimizuotų veiklos rezultatų;

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų dirbtinio intelekto taikomųjų programų naudojimo ir 
plėtojimo taip pat gali kilti iššūkių dėl esamų gaminius reglamentuojančių teisės aktų ir 
sumažėti jų veiksmingumas, o tai gali pakenkti vartotojų pasitikėjimui ir gerovei dėl jų 
specifinių ypatumų;

C. kadangi esant tvirtiems atsakomybės mechanizmams, skirtiems žalai atlyginti, 
užtikrinama geresnė vartotojų apsauga, atsiranda pasitikėjimas gaminiuose 
integruotomis naujomis technologijomis ir pripažįstamos inovacijos, kartu 
garantuojamas teisinis tikrumas įmonėms;

1. palankiai vertina Komisijos nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos teisės aktai 
atitiktų naujus technologijų pokyčius, garantuojant aukšto lygio vartotojų apsaugą nuo 
naujų technologijų daromos žalos ir išlaikant pusiausvyrą su technologinių inovacijų 
poreikiu;

2. pabrėžia, kad būtina įvertinti, kokiu mastu reikia atnaujinti esamus atsakomybę 
reglamentuojančius aktus, visų pirma Tarybos direktyvą 85/374/EEB1 (toliau – 
Atsakomybės už gaminius direktyva), siekiant užtikrinti veiksmingą vartotojų apsaugą 
ir teisinį aiškumą įmonėms, kartu išvengiant didelių išlaidų ir rizikos, ypač mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms ir startuoliams; 

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų atsakomybę reglamentuojančių aktų peržiūra turėtų 
būti siekiama dar labiau suderinti atsakomybę reglamentuojančias taisykles, kad būtų 
išvengta bendrosios rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
Sąjunga reguliuotų tik aiškiai nustatytas problemas, kurias įmanoma išspręsti, ir šis 
reguliavimas sudarytų sąlygas tolesnei technologijų raidai;

4. ragina Komisiją įvertinti, ar dėl specifinių dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
ypatumų, tokių kaip sudėtingumas, autonomiškumas ir neskaidrumas, reikia atnaujinti 
atsakomybės už gaminius reglamentuojančiuose aktuose nustatytas apibrėžtis ir 
sąvokas; 

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar būtina įtraukti programinę įrangą į Atsakomybės už 
gaminius direktyvoje nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti tokias sąvokas kaip 
„gamintojas“, „žala“ ir „trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo Komisijos taip pat 
išnagrinėti, ar reikia persvarstyti atsakomybės už gaminius reglamentuojančius aktus, 

1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).
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siekiant veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis nuo gaminių, kurie perkami kaip 
susijusių paslaugų paketas;

6. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti sąžiningą atsakomybės sistemą, pagal kurią vartotojai 
galėtų įrodyti, kad dėl gaminio trūkumo buvo padaryta žala, net jei tai susiję su trečiojo 
asmens programine įranga arba trūkumo priežastį sunku nustatyti, pvz., kai gaminiai yra 
sudėtingos tarpusavyje sujungtos daiktų interneto aplinkos dalis; 

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir kokiu mastu turėtų būti perkelta įrodinėjimo pareiga, 
siekiant suteikti galių žalą patyrusiems vartotojams, kartu užkertant kelią 
piktnaudžiavimui ir užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms;

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą neperžengiant 
esamų atsakomybę reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį būtų atsižvelgiama į 
skirtingus vartotojams kylančios rizikos lygius priklausomai nuo sektoriaus ir dirbtinio 
intelekto panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, kuris galėtų apimti du ar daugiau 
rizikos lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais kriterijais ir užtikrinti teisinį aiškumą; 

9. prašo Komisijos atidžiai įvertinti griežtos atsakomybės už gaminius, kuriuose 
integruotos dirbtinio intelekto taikomosios programos, tvarkos nustatymo privalumus ir 
trūkumus ir galimybę nustatyti tokią tvarką apsvarstyti tik konkrečiose didelės rizikos 
srityse; pabrėžia, kad, jei bus pasirinktas šis požiūris, reikės griežtai laikytis 
proporcingumo principo.


