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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju:

– rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā mākslīgajam intelektam (MI) ir arvien lielāka nozīme mūsu ikdienas dzīvē un tam 
ir potenciāls veicināt inovāciju attīstību daudzās nozarēs un sniegt labumu patērētājiem, 
izmantojot inovatīvus produktus un pakalpojumus, un nodrošināt uzņēmumiem 
optimizētu sniegumu;

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu izmantošana un izstrāde produktos varētu arī radīt 
problēmas spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam attiecībā uz produktiem un 
samazināt to efektivitāti, tādējādi potenciāli mazinot patērētāju uzticēšanos un 
labklājību to specifisko īpašību dēļ;

C. tā kā stingri atbildības mehānismi kaitējuma atlīdzināšanai palīdz labāk aizsargāt 
patērētājus, radīt uzticēšanos jaunām, produktos integrētām tehnoloģijām un akceptēt 
jauninājumus, vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību uzņēmumiem,

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi pielāgot Savienības tiesisko regulējumu jaunajai 
tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot augstu aizsardzības līmeni patērētājiem pret kaitējumu, 
ko rada jaunās tehnoloģijas, un vienlaikus saglabājot līdzsvaru ar tehnoloģisko inovāciju 
vajadzībām;

2. uzsver nepieciešamību novērtēt, cik lielā mērā ir jāatjaunina pašreizējais atbildības 
regulējums un jo īpaši Padomes Direktīva 85/374/EEK1 (Produktatbildības direktīva), 
lai garantētu efektīvu patērētāju aizsardzību un juridisko skaidrību uzņēmumiem, 
vienlaikus izvairoties no augstām izmaksām un riskiem, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem; 

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā atbildības regulējuma pārskatīšanai vajadzētu būt 
vērstai uz atbildības noteikumu papildu saskaņošanu, lai izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai Savienības regulējums 
attiektos tikai uz skaidri noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām pastāv īstenojami 
risinājumi, un paredzētu iespējas turpmākai tehnoloģiju attīstībai;

4. aicina Komisiju izvērtēt, vai definīcijas un jēdzieni produktatbildības regulējumā ir 
jāatjaunina, ņemot vērā mākslīgā MI lietojumu specifiskās iezīmes, piemēram, 
sarežģītību, autonomiju un nepārredzamību; 

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir nepieciešams programmatūras iekļaut “produktu” 
definīcijā saskaņā ar Produktatbildības direktīvu un atjaunināt tādus jēdzienus kā 
“ražotājs”, “kaitējums” un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā mērā; prasa Komisijai 
arī pārbaudīt, vai produktatbildības regulējums ir jāpārskata, lai efektīvi aizsargātu 

1 Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem (OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).
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cietušās puses attiecībā uz produktiem, ko iegādājas komplektā ar saistītiem 
pakalpojumiem;

6. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt taisnīgu atbildības sistēmu, kas ļauj patērētājiem 
pierādīt, ka produkta defekts ir radījis kaitējumu, pat ja ir iesaistīta trešās puses 
programmatūra vai ir grūti izsekot defekta cēlonim, piemēram, ja produkti ir daļa no 
sarežģītas savstarpēji savienota lietiskā interneta vides; 

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo  no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas, vienlaikus novēršot ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem;

8. uzsver, ka spēkā esošajās regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir vajadzīga uz risku 
balstīta pieeja, kurā ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem konkrētās nozarēs un 
MI izmantošanā; uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert divus vai vairākus riska 
līmeņus, būtu jābalstās uz skaidriem kritērijiem un jānodrošina juridiskā skaidrība; 

9. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt priekšrocības un trūkumus, ko radītu stingras atbildības 
modeļa ieviešana ražojumiem, kas ietver MI lietojumus, un apsvērt to tikai konkrētās 
augsta riska jomās; uzsver, ka, saglabājot šo pieeju, stingri ir jāievēro proporcionalitātes 
princips.


