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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo:

– A incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que a inteligência artificial (IA) desempenha um papel cada vez maior na 
nossa vida quotidiana e tem potencial para contribuir para o desenvolvimento de 
inovações em muitos setores e oferece benefícios aos consumidores, através de produtos 
e serviços inovadores, e às empresas, através de um desempenho otimizado;

B. Considerando que a utilização e o desenvolvimento de aplicações de IA em produtos 
também pode apresentar desafios ao quadro jurídico existente sobre produtos e reduzir a 
sua eficácia, podendo prejudicar assim a confiança e o bem-estar dos consumidores 
devido às suas características específicas;

C. Considerando que mecanismos sólidos de responsabilidade para remediar os danos 
contribuem para uma proteção melhor dos consumidores, para a criação de confiança 
nas novas tecnologias integradas nos produtos e para a aceitação da inovação, 
assegurando simultaneamente a segurança jurídica para as empresas;

1. Congratula-se com o objetivo da Comissão, de adaptar o quadro jurídico da União aos 
novos desenvolvimentos tecnológicos, assegurando um nível elevado de proteção dos 
consumidores contra os danos causados pelas novas tecnologias, mantendo 
simultaneamente o equilíbrio com as necessidades da inovação tecnológica;

2. Salienta a necessidade de avaliar em que medida o quadro de responsabilidade 
existente, em particular a Diretiva 85/374/CEE1 do Conselho (a Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos), deve ser atualizado, a fim de garantir uma proteção 
eficaz dos consumidores e clareza jurídica para as empresas, evitando simultaneamente 
custos e riscos elevados, especialmente para as pequenas e médias empresas e para as 
empresas em fase de arranque; 

3. Sublinha que qualquer revisão do quadro de responsabilidade existente deve procurar 
uma maior harmonização das regras em matéria de responsabilidade, a fim de evitar a 
fragmentação do mercado único; destaca, no entanto, a importância de garantir que a 
regulamentação da União continue a limitar-se aos problemas claramente identificados 
para os quais existam soluções viáveis e a deixar espaço para novos desenvolvimentos 
tecnológicos;

4. Insta a Comissão a avaliar se é necessário atualizar as definições e os conceitos do 
quadro de responsabilidade decorrente dos produtos devido às características específicas 
das aplicações de IA, como a complexidade, a autonomia e a opacidade; 

5. Exorta a Comissão a verificar se é necessário incluir software na definição de 

1 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 25 de julho de 1985, relativa à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em matéria de responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).
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«produtos» na Diretiva Responsabilidade dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em caso afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o quadro de responsabilidade dos produtos deve ser 
revisto, a fim de proteger de forma eficiente as partes lesadas no que diz respeito aos 
produtos adquiridos em pacote com serviços associados;

6. Salienta a importância de assegurar um sistema de responsabilidade justo que permita 
aos consumidores provarem que um defeito de um produto causou danos, mesmo que 
esteja envolvido software de terceiros ou que a causa de um defeito seja difícil de 
rastrear, por exemplo, quando os produtos fazem parte de um ambiente complexo e 
interligado da Internet das coisas; 

7. Insta a Comissão a avaliar se o ónus da prova deve ser invertido, e em que medida tal 
deve ser feito, a fim de capacitar os consumidores prejudicados, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando clareza jurídica às empresas;

8. Salienta a necessidade de uma abordagem para a IA baseada nos riscos no âmbito do 
atual quadro de responsabilidade, que tenha em conta os diferentes níveis de risco para 
os consumidores em utilizações e setores específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou mais níveis de risco, deve basear-se em critérios 
claros e proporcionar clareza jurídica; 

9. Solicita à Comissão que avalie cuidadosamente as vantagens e desvantagens da 
introdução de um modelo de responsabilidade objetiva para produtos que contenham 
aplicações de IA e que apenas o pondere utilizar em áreas específicas de risco elevado; 
sublinha a necessidade de respeitar rigorosamente o princípio da proporcionalidade caso 
esta abordagem seja adotada.


