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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
juridice, care este comisie competentă:

– includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât inteligența artificială (IA) joacă un rol din ce în ce mai important în viața 
noastră de zi cu zi și are potențialul de a contribui la dezvoltarea de inovații în multe 
sectoare și de a oferi beneficii consumatorilor prin intermediul unor produse și servicii 
inovatoare și, în cazul întreprinderilor, prin optimizarea performanței;

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea aplicațiilor de IA în produse ar putea, de asemenea, să 
intre în conflict cu cadrul juridic existent privind produsele și să reducă eficacitatea 
acestora, subminând astfel încrederea și bunăstarea consumatorilor din cauza 
caracteristicilor lor specifice;

C. întrucât existența unor mecanisme de răspundere solide pentru remedierea daunelor 
contribuie la o mai bună protecție a consumatorilor, inspiră încredere în noile tehnologii 
integrate în produse și contribuie la acceptarea inovării, asigurând în același timp 
securitatea juridică pentru întreprinderi,

1. salută obiectivul Comisiei de a adapta cadrul juridic al Uniunii la noile evoluții 
tehnologice, garantând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor împotriva 
prejudiciilor cauzate de noile tehnologii și menținând, în același timp, un echilibru cu 
nevoile în materie de inovare tehnologică;

2. subliniază că este necesar să se evalueze în ce măsură cadrul existent privind 
răspunderea și, în special, Directiva 85/374/CEE a Consiliului1 (Directiva privind 
răspunderea pentru produse), trebuie să fie actualizat pentru a garanta protecția eficace a 
consumatorilor și claritatea juridică pentru întreprinderi, evitând, în același timp, 
costurile și riscurile ridicate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile nou-înființate; 

3. subliniază că orice revizuire a cadrului de răspundere existent ar trebui să vizeze 
armonizarea normelor în materie de răspundere pentru a evita fragmentarea pieței unice; 
subliniază totuși că este important să se garanteze că reglementarea Uniunii rămâne 
limitată la problemele identificate în mod clar, pentru care există soluții realiste, și că 
lasă marjă de manevră pentru noi evoluții tehnologice;

4. invită Comisia să evalueze dacă este necesară actualizarea definițiilor și conceptelor din 
cadrul privind răspunderea pentru produse, având în vedere caracteristicile specifice ale 
aplicațiilor de IA, cum ar fi complexitatea, autonomia și opacitatea; 

5. îndeamnă Comisia să analizeze dacă este necesar să se includă software-uri în definiția 
„produselor” în temeiul Directivei privind răspunderea pentru produse și să se 

1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 7.8.1985, p. 
29).
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actualizeze concepte precum „producător”, „prejudiciu” și „defect” și, în caz afirmativ, 
în ce măsură; solicită Comisiei să examineze, de asemenea, dacă este necesară 
revizuirea cadrului privind răspunderea pentru produse pentru a proteja părțile vătămate 
în mod eficient în ceea ce privește produsele achiziționate în legătură cu servicii conexe; 

6. subliniază că este important să se asigure un sistem fiabil în materie de răspundere, care 
să le permită consumatorilor să demonstreze că un defect într-un produs a cauzat 
prejudicii, chiar dacă este implicat un software terț sau dacă cauza defectului este greu 
de identificat, de exemplu atunci când produsele fac parte dintr-un mediu interconectat 
complex de internet al obiectelor; 

7. invită Comisia să evalueze dacă și în ce măsură sarcina probei ar trebui inversată pentru 
a le da posibilitatea consumatorilor prejudiciați să acționeze, prevenind în același timp 
abuzurile și oferind claritate juridică întreprinderilor;

8. subliniază că este necesar să se adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în limitele 
cadrului existent în materie de răspundere, care să țină seama de diferitele niveluri de 
risc pentru consumatori, în funcție de sectoare și utilizările IA; subliniază că această 
abordare, care ar putea cuprinde două sau mai multe niveluri de risc, ar trebui să se 
bazeze pe criterii clare și să asigure claritatea juridică; 

9. solicită Comisiei să evalueze cu atenție avantajele și dezavantajele introducerii unui 
model strict de răspundere pentru produsele care conțin aplicații ale IA și să nu îl 
prevadă decât în domenii specifice, cu risc ridicat; subliniază că, în cazul în care această 
abordare este reținută, este necesar să se respecte cu strictețe principiul 
proporționalității.


