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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott göra följande:

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Artificiell intelligens (AI) spelar en allt större roll i vår vardag och har potential att bidra 
till utvecklingen av innovationer inom många sektorer och erbjuda fördelar för 
konsumenterna genom innovativa produkter och tjänster och, för företag, genom 
optimerade resultat.

B. Användning och utveckling av AI-applikationer i produkter kan också innebära 
utmaningar för den befintliga rättsliga ramen för produkter och minska deras 
ändamålsenlighet, vilket skulle kunna undergräva konsumenternas förtroende och 
välfärd på grund av deras särdrag.

C. Stabila ansvarsmekanismer för att avhjälpa skada bidrar till ett bättre konsumentskydd, 
ökat förtroende för ny teknik som är integrerad i produkter samt acceptans för 
innovation, samtidigt som klarhet om rättsläget säkerställs för företagen.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens mål, nämligen att anpassa unionens 
rättsliga ram till den nya tekniska utvecklingen och säkerställa en hög nivå på 
konsumenternas skydd mot skada som orsakas av ny teknik, samtidigt som man 
upprätthåller balansen i förhållande till behovet av teknisk innovation.

2. Europaparlamentet framhåller vikten av att bedöma i vilken utsträckning den befintliga 
ansvarsramen, särskilt rådets direktiv 85/374/EEG1 (direktivet om produktansvar), 
behöver uppdateras för att garantera ett ändamålsenligt konsumentskydd samt klarhet 
om rättsläget för företagen, samtidigt som man undviker stora kostnader och risker i 
synnerhet för små och medelstora företag och nystartade företag. 

3. Europaparlamentet betonar att varje översyn av den befintliga ansvarsramen bör syfta 
till att ytterligare harmonisera ansvarsreglerna för att undvika en fragmentering av den 
inre marknaden. Parlamentet betonar dock vikten av att säkerställa att 
unionslagstiftningen begränsas till klart identifierade problem för vilka genomförbara 
lösningar finns samt lämnar utrymme för ytterligare teknisk utveckling.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av huruvida 
definitioner och begrepp inom produktansvarsramen behöver uppdateras på grund av 
AI-applikationernas särdrag, såsom komplexiteten, autonomin och ogenomskinligheten. 

5. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att kontrollera huruvida det 
är nödvändigt att ta med programvara i definitionen av ”produkter” i direktivet om 
produktansvar och att uppdatera begrepp såsom ”producent”, ”skada” och ”defekt”, och 
i så fall i vilken utsträckning. Parlamentet uppmanar kommissionen att även undersöka 

1 Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29).
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huruvida produktansvarsramen behöver revideras för att skydda skadelidande parter på 
ett effektivt sätt när det gäller produkter som förvärvas som ett paket med närstående 
tjänster.

6. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa ett rättvist ansvarssystem som gör 
det möjligt för konsumenterna att bevisa att en defekt i en produkt orsakat skada, även 
om programvara från tredje part använts eller om orsaken till en defekt är svår att spåra, 
till exempel när produkter ingår i ett komplext, sammankopplat sakernas internet. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera om och i vilken utsträckning 
bevisbördan bör vara den omvända för att stärka ställningen för skadelidande 
konsumenter och samtidigt förhindra missbruk och skapa klarhet om rättsläget för 
företagen.

8. Europaparlamentet betonar behovet av en riskbaserad AI-strategi inom den befintliga 
ansvarsramen som tar hänsyn till olika risknivåer för konsumenter inom specifika 
sektorer och användningsområden för AI. Parlamentet understryker att en sådan strategi 
– som kan omfatta två eller fler risknivåer – bör bygga på tydliga kriterier och medföra 
klarhet om rättsläget. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma för- och nackdelarna 
med att införa en strikt ansvarsmodell för produkter som innehåller AI-applikationer 
och att överväga detta endast inom specifika högriskområden. Parlamentet understryker 
vikten av att strikt respektera proportionalitetsprincipen om denna strategi vidmakthålls.


