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Изменение 1
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Андреас Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Съображение A

Проект на становище Изменение

А. като има предвид, че 
изкуственият интелект (ИИ) играе все 
по-голяма роля в нашето ежедневие и 
има потенциала да допринесе за 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложи ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги и, за предприятията, 
чрез оптимизиране на резултатите;

А. като има предвид, че 
нововъзникващи цифрови технологии 
като изкуствени интелект (ИИ), 
интернет на нещата и на услугите 
или роботиката играят и ще 
продължат да играят играе все по-
голяма роля в нашето ежедневие и 
имат потенциала да допринесат за 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложат ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги и, за предприятията, 
чрез оптимизиране на резултатите;

Or. en

Изменение 2
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, 
Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел

Проект на становище
Съображение A

Проект на становище Изменение

А. като има предвид, че 
изкуственият интелект (ИИ) играе все 
по-голяма роля в нашето ежедневие и 
има потенциала да допринесе за 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложи ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги и, за предприятията, 
чрез оптимизиране на резултатите;

А. като има предвид, че 
изкуственият интелект (ИИ) играе все 
по-голяма роля в нашето ежедневие и 
има потенциала да допринесе за 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложи ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги, за предприятията, 
чрез оптимизиране на резултатите, 
както и за публичната 
администрация, по-специално чрез 
подобрени, по-включващи и 
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адаптирани публични услуги;

Or. en

Изменение 3
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Съображение A

Проект на становище Изменение

А. като има предвид, че 
изкуственият интелект (ИИ) играе все 
по-голяма роля в нашето ежедневие и 
има потенциала да допринесе за 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложи ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги и, за предприятията, 
чрез оптимизиране на резултатите;

А. като има предвид, че 
използването на изкуствения интелект 
(ИИ) играе все по-голяма роля в нашето 
ежедневие и има потенциала да 
допринесе за внедряването и 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложи ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги и, за предприятията, 
в частност микро-, малки и средни 
предприятия (МСП) чрез 
оптимизиране на резултатите;

Or. en

Изменение 4
Херт Буржоа

Проект на становище
Съображение A

Проект на становище Изменение

А. като има предвид, че 
изкуственият интелект (ИИ) играе все 
по-голяма роля в нашето ежедневие и 
има потенциала да допринесе за 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложи ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги и, за предприятията, 

А. като има предвид, че 
изкуственият интелект (ИИ) играе все 
по-голяма роля в нашето ежедневие и 
има потенциала да допринесе за 
развитието на иновациите в много 
сектори и да предложи ползи за 
потребителите чрез иновативни 
продукти и услуги и, за предприятията, 
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чрез оптимизиране на резултатите; чрез оптимизиране на резултатите и 
повишена конкурентоспособност;

Or. en

Изменение 5
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Андреас Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проект на становище Изменение

Аа. като има предвид, че тези 
нововъзникващи цифрови технологии 
променят характеристиките на 
много продукти и услуги, което 
изисква от своя страна ясна рамка за 
безопасност и отговорност, която 
гарантира както защита на 
потребителите, така и правна 
сигурност за предприятията;

Or. en

Изменение 6
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Съображение A a (ново)

Проект на становище Изменение

Аа. като има предвид, че за да бъде 
подходяща рамката, тя трябва да 
покрива всички основани на ИИ 
продукти, включително алгоритми, 
софтуер и данни, използвани или 
генерирани от тях;

Or. en
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Изменение 7
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проект на становище Изменение

Аб. като има предвид, че обща 
рамка за разработването, 
внедряването и използването на 
изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии в 
рамките на Съюза следва 
едновременно да защитава 
потребителите от потенциалните 
рискове и да насърчава надеждността 
на тези технологии;

Or. en

Изменение 8
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Андреас Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Съображение A б (ново)

Проект на становище Изменение

Аб. като има предвид, че е 
възможно да се наложи 
съществуващата рамка на Съюза за 
безопасност и отговорност да бъде 
адаптирана, както се подчертава в 
доклада на Комисията относно 
последиците от изкуствения 
интелект, интернет на нещата и 
роботиката за безопасността и 
отговорността;

Or. en
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Изменение 9
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Андреас Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Съображение A в (ново)

Проект на становище Изменение

Ав. като има предвид, че 
безопасността на продуктите и 
отговорността за продуктите са два 
допълващи се механизма, насочени 
към една и съща политика на 
функциониращ единен пазар на стоки 
и услуги, като в настоящото 
становище се предлагат евентуални 
корекции на рамките за отговорност 
на Съюза с оглед на нарасналото 
значение на нововъзникващите 
цифрови технологии;

Or. en

Изменение 10
Херт Буржоа

Проект на становище
Съображение Б

Проект на становище Изменение

Б. като има предвид, че 
използването и разработването на 
приложения на ИИ в продуктите могат 
също така да представляват 
предизвикателства за съществуващата 
правна рамка за продуктите и да 
намалят тяхната ефективност, като 
по този начин потенциално подкопават 
доверието и благосъстоянието на 
потребителите поради своите 
специфични характеристики;

Б. като има предвид, че 
използването и разработването на 
приложения на ИИ в продуктите могат 
също така да представляват 
предизвикателства за съществуващата 
правна рамка за продуктите, която не е 
непременно адаптирана към тези 
нови приложения, като по този начин 
потенциално подкопават доверието и 
благосъстоянието на потребителите 
поради своите специфични 
характеристики; счита обаче, че това 
не следва да води до реакционно 
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регулиране, а напротив, призовава за 
политика, основана на размисъл и 
засилване на доверието;

Or. en

Изменение 11
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба Кокалари, Андреас 
Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Съображение Б

Проект на становище Изменение

Б. като има предвид, че 
използването и разработването на 
приложения на ИИ в продуктите 
могат също така да представляват 
предизвикателства за съществуващата 
правна рамка за продуктите и да 
намалят тяхната ефективност, като по 
този начин потенциално подкопават 
доверието и благосъстоянието на 
потребителите поради своите 
специфични характеристики;

Б. като има предвид, че 
използването и разработването на 
изкуствен интелект и други 
нововъзникващи цифрови технологии 
могат също така да представляват 
предизвикателства за съществуващите 
правни рамки за продуктите и да 
намалят тяхната ефективност, като по 
този начин потенциално подкопават 
доверието и благосъстоянието на 
потребителите поради своите 
специфични характеристики;

Or. en

Изменение 12
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, Силви Гийом

Проект на становище
Съображение Б

Проект на становище Изменение

Б. като има предвид, че 
използването и разработването на 
приложения на ИИ в продуктите могат 
също така да представляват 
предизвикателства за съществуващата 
правна рамка за продуктите и да 
намалят тяхната ефективност, като по 

Б. като има предвид, че 
използването и разработването на 
приложения на ИИ в продуктите могат 
също така да представляват 
предизвикателства за съществуващата 
правна рамка за продуктите и да 
намалят тяхната ефективност, като по 
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този начин потенциално подкопават 
доверието и благосъстоянието на 
потребителите поради своите 
специфични характеристики;

този начин потенциално подкопават 
доверието, благосъстоянието и 
защитата на потребителите поради 
своите специфични характеристики;

Or. en

Изменение 13
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Марк Анжел, 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Съображение Б

Проект на становище Изменение

Б. като има предвид, че 
използването и разработването на 
приложения на ИИ в продуктите могат 
също така да представляват 
предизвикателства за съществуващата 
правна рамка за продуктите и да 
намалят тяхната ефективност, като 
по този начин потенциално подкопават 
доверието и благосъстоянието на 
потребителите поради своите 
специфични характеристики;

Б. като има предвид, че 
използването, внедряването и 
разработването на приложения на ИИ в 
продуктите могат също така да 
представляват предизвикателства за 
съществуващата правна рамка за 
продуктите и да намалят защитата на 
потребителите, като по този начин 
потенциално подкопават доверието и 
благосъстоянието на потребителите;

Or. en

Изменение 14
Джорди Каняс

Проект на становище
Съображение Б a (ново)

Проект на становище Изменение

Ба. като има предвид, че 
уязвимостта спрямо заплахи за 
киберсигурността, актуализациите 
на софтуера, ограничената 
предвидимост и самообучаващите се 
операции на ИИ може да попречат на 
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изплащането на обезщетения за 
искове в случаи, когато това изглежда 
обосновано;

Or. en

Изменение 15
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Андреас Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Съображение В

Проект на становище Изменение

В. като има предвид, че строгите 
механизми за отговорност за 
отстраняване на вреди допринасят за по-
добра защита на потребителите, за 
създаване на доверие в новите 
технологии, които са включени в 
продуктите, и за приемане на 
иновациите, като същевременно се 
гарантира правна сигурност за 
предприятията;

В. като има предвид, че строгите 
механизми за отговорност за 
отстраняване на вреди допринасят за по-
добра защита на гражданите и 
потребителите от вреди, за създаване 
на доверие в нововъзникващите 
цифрови технологии, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност за предприятията и им се 
даде възможност за иновации;

Or. en

Изменение 16
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Съображение В

Проект на становище Изменение

В. като има предвид, че строгите 
механизми за отговорност за 
отстраняване на вреди допринасят за по-
добра защита на потребителите, за 
създаване на доверие в новите 
технологии, които са включени в 
продуктите, и за приемане на 

В. като има предвид, че строгите 
механизми за отговорност за 
отстраняване на вреди допринасят за по-
добра защита на потребителите, за 
създаване на доверие в новите 
технологии, които са включени в 
продуктите, и за приемане на 
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иновациите, като същевременно се 
гарантира правна сигурност за 
предприятията;

иновациите, като същевременно се 
гарантира правна сигурност за 
предприятията, в частност микро-, 
малки и средни предприятия;

Or. en

Изменение 17
Херт Буржоа

Проект на становище
Съображение В

Проект на становище Изменение

В. като има предвид, че строгите 
механизми за отговорност за 
отстраняване на вреди допринасят за по-
добра защита на потребителите, за 
създаване на доверие в новите 
технологии, които са включени в 
продуктите, и за приемане на 
иновациите, като същевременно се 
гарантира правна сигурност за 
предприятията;

В. като има предвид, че строгите 
механизми за отговорност за 
отстраняване на вреди допринасят за по-
добра защита на потребителите, за 
създаване на доверие в новите 
технологии, които са включени в 
продуктите, и за приемане на 
иновациите, като същевременно се 
гарантира правна сигурност за 
предприятията; подчертава, че за да се 
постигне приемане, теоретичните 
ползи от изкуствения интелект 
следва също така да допринасят 
ефективно за благосъстоянието и 
развитието;

Or. en

Изменение 18
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Съображение В a (ново)

Проект на становище Изменение

Ва. като има предвид, че докладът 
на Комисията до Европейския 
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парламент, Съвета и Европейския 
икономически и социален комитет 
относно последиците от изкуствения 
интелект, интернета на нещата и 
роботиката за безопасността и 
отговорността (COM(2020)64) и 
Бялата книга относно изкуствения 
интелект — Европа в търсене на 
високи постижения и атмосфера на 
доверие (COM(2020)65), следва да се 
разглежда като основа на бъдещото 
европейско законодателство;

Or. en

Изменение 19
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
Александра Гезе

Проект на становище
Съображение В a (ново)

Проект на становище Изменение

Ва. като има предвид, че 
сложността на приложенията на 
ИИ може да направи почти 
невъзможно доказването на вина или 
на щети в някои случаи и представя 
нови предизвикателства по 
отношение на тежестта на 
доказване;

Or. en

Изменение 20
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Съображение В б (ново)
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Проект на становище Изменение

Вб. като има предвид, че 
Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на стока, 
е съществуващата регулаторна рамка 
относно отговорността за крайния 
продукт;

Or. en

Изменение 21
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Андреас Шваб, Аксел Фос, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства целта на 
Комисията, а именно правната рамка 
на Съюза да стане съобразена с 
новите технологични развития, като 
се гарантира висока степен на 
защита на потребителите от вреди, 
причинени от новите технологии, 
като същевременно се поддържа 
балансът с потребностите от 
технологични иновации;

заличава се

Or. en

Изменение 22
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Марк Анжел, 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства целта на Комисията, а 1. приветства целта на Комисията, а 
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именно правната рамка на Съюза да 
стане съобразена с новите технологични 
развития, като се гарантира висока 
степен на защита на потребителите от 
вреди, причинени от новите технологии, 
като същевременно се поддържа 
балансът с потребностите от 
технологични иновации;

именно правната рамка на Съюза да 
стане съобразена с новите технологични 
употреби, внедрявания и развития, 
като се гарантира висока степен на 
защита на потребителите от вреди, 
причинени от новите технологии, 
основаващи се на изкуствен 
интелект, роботика и свързани 
технологии, като същевременно се 
поддържа балансът с потребностите от 
технологични иновации;

Or. en

Изменение 23
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. приветства целта на Комисията, а 
именно правната рамка на Съюза да 
стане съобразена с новите технологични 
развития, като се гарантира висока 
степен на защита на потребителите от 
вреди, причинени от новите технологии, 
като същевременно се поддържа 
балансът с потребностите от 
технологични иновации;

1. приветства целта на Комисията, а 
именно правната рамка на Съюза да 
стане съобразена с новите технологични 
развития, като се гарантира висока 
степен на защита на потребителите от 
възможни вреди, причинени от новите 
технологии, като същевременно се 
поддържа балансът с целта за 
цифровизация на промишлените и 
потребителските продукти и 
подпомагане на технологични 
иновации;

Or. en

Изменение 24
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 1
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Проект на становище Изменение

1. приветства целта на Комисията, а 
именно правната рамка на Съюза да 
стане съобразена с новите технологични 
развития, като се гарантира висока 
степен на защита на потребителите от 
вреди, причинени от новите технологии, 
като същевременно се поддържа 
балансът с потребностите от 
технологични иновации;

1. приветства целта на Комисията, а 
именно правната рамка на Съюза да 
стане съобразена с новите технологични 
развития, като се гарантира висока 
степен на защита на потребителите от 
възможни вреди, причинени от новите 
технологии, като същевременно се 
поддържа балансът с потребностите от 
технологични иновации;

Or. en

Изменение 25
Марион Валсман, Паскал Аримон

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. подчертава, че Директивата 
относно отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, беше 
приета през 1985 г. и беше 
преразгледана през 1999 г., като 
оттогава насам продуктите се 
развиха много, поради което 
Директивата относно 
отговорността за вреди, причинени 
от дефект на стока вече не е 
подходяща за целта и трябва да бъде 
актуализирана;

Or. en

Изменение 26
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Андреас 
Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. подчертава необходимостта да се 
направи оценка на това до каква 
степен е необходимо да се 
актуализира съществуващата рамка за 
отговорност, и по-специално Директива 
85/374/ЕИО на Съвета1 (Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока), за да се гарантира 
ефективна защита на потребителите и 
правна яснота за предприятията, като 
същевременно се избягват високите 
разходи и рискове, особено за малките и 
средните предприятия и стартиращите 
предприятия;

2. подчертава необходимостта да се 
адаптира съществуващата рамка на 
Съюза за отговорност, и по-специално 
Директива 85/374/ЕИО на Съвета1 
(Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока), към 
цифровия свят; призовава Комисията 
да преразгледа Директивата за 
отговорността за вреди, причинени 
от дефект на стока, като обърне 
внимание на предизвикателствата, 
свързани с нововъзникващите 
цифрови технологии, като например 
изкуствения интелект, интернет на 
нещата или роботиката, като по 
този начин се гарантира ефективна 
защита на гражданите и потребителите 
от вреди, както и правна сигурност за 
предприятията, като същевременно се 
избягват високите разходи и рискове, 
особено за малките и средните 
предприятия и стартиращите 
предприятия;

__________________ __________________
1 Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 
юли 1985 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., 
стр. 29).

1 Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 
юли 1985 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., 
стр. 29).

Or. en

Изменение 27
Стелиос Кулоглу

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. подчертава необходимостта да се 
направи оценка на това до каква степен 
е необходимо да се актуализира 
съществуващата рамка за отговорност, и 
по-специално Директива 85/374/ЕИО на 
Съвета1 (Директивата за отговорността 
за вреди, причинени от дефект на стока), 
за да се гарантира ефективна защита на 
потребителите и правна яснота за 
предприятията, като същевременно 
се избягват високите разходи и 
рискове, особено за малките и 
средните предприятия и 
стартиращите предприятия;

2. подчертава необходимостта да се 
направи оценка на това до каква степен 
е необходимо да се актуализира 
съществуващата рамка за отговорност, и 
по-специално Директива 85/374/ЕИО на 
Съвета1 (Директивата за отговорността 
за вреди, причинени от дефект на стока), 
за да се гарантира ефективна защита на 
потребителите и правна яснота за 
потребителите и предприятията;

__________________ __________________
1 Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 
юли 1985 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., 
стр. 29).

1 Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 
юли 1985 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., 
стр. 29).

Or. en

Изменение 28
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава необходимостта да 
се направи оценка на това до каква 
степен е необходимо да се актуализира 
съществуващата рамка за отговорност, и 
по-специално Директива 85/374/ЕИО на 
Съвета1 (Директивата за отговорността 
за вреди, причинени от дефект на стока), 

2. призовава Комисията да 
актуализира съществуващата рамка за 
отговорност, и по-специално Директива 
85/374/ЕИО на Съвета1 (Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока), за да се гарантира 
високоефективна защита на 



PE652.384v01-00 18/55 AM\1205505BG.docx

BG

за да се гарантира ефективна защита на 
потребителите и правна яснота за 
предприятията, като същевременно се 
избягват високите разходи и рискове, 
особено за малките и средните 
предприятия и стартиращите 
предприятия;

потребителите и правна яснота за 
предприятията, като същевременно се 
избягват високите разходи и рискове, 
особено за малките и средните 
предприятия и стартиращите 
предприятия;

__________________ __________________
1 Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 
юли 1985 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., 
стр. 29).

1 Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 
юли 1985 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., 
стр. 29).

Or. en

Изменение 29
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. признава трудността при 
определянето на отговорността, 
когато вредата за потребителите е 
причинена от процеси на 
самостоятелно вземане на решения; 
призовава Комисията да преразгледа 
тази директива и да обмисли 
адаптирането на понятия като 
„продукт“, „повреда“ и „дефект“ по 
начин, който е в съответствие със 
законодателството в областта на 
безопасността на продуктите и 
отговорността, както и за 
адаптиране на правилата относно 
тежестта на доказване, като 
същевременно подчертава, че 
тежестта на доказване в никакъв 
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случай не се носи от потребителя;

Or. en

Изменение 30
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
Александра Гезе

Проект на становище
Параграф 2 a (нов)

Проект на становище Изменение

2а. подчертава, че всяка 
актуализация на рамката за 
отговорност за продуктите следва да 
върви ръка за ръка с актуализацията 
на Директива 2001/95/ЕО 
(Директивата относно 
безопасността на продуктите), за да 
се гарантира, че системите на ИИ 
включват при проектирането им 
принципите за безопасност и 
сигурност;

Or. en

Изменение 31
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. освен това подчертава 
необходимостта от преоценка на 
времевата рамка, по време на която 
производителят носи отговорност за 
дефекти, причинени от продукта, 
тъй като продуктите, основаващи се 
на ИИ, могат да станат опасни по 
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време на жизнения си цикъл поради 
актуализиране на софтуера или 
липсата на такова; едновременно с 
това и в случаите, когато 
доставчикът не може да бъде държан 
отговорен, може да е оправдано да се 
търси отговорност от производителя 
за непредлагане на актуализация на 
софтуера, която може да реши 
проблема с безопасността;

Or. en

Изменение 32
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
Свеня Хан

Проект на становище
Параграф 2 б (нов)

Проект на становище Изменение

2б. подчертава стимулирането на 
повишени ex-ante инвестиции в 
сигурността от страна на 
разработчиците на системи с 
изкуствен интелект като предлаган 
подход за подобряване на 
сигурността; подчертава, че 
публичното оповестяване на изходни 
кодове ще стимулира сигурното 
разработване на софтуер, като 
същевременно го прави икономически 
и юридически по-привлекателен;

Or. en

Изменение 33
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 2 в (нов)
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Проект на становище Изменение

2в. посочва, че преразглеждането 
на Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на стока, 
следва да бъде приведено в 
съответствие с Общия регламент на 
ЕС относно защитата на данните 
(ОРЗД) и да се основава на него;

Or. en

Изменение 34
Стелиос Кулоглу

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар; подчертава обаче, че е важно да 
се гарантира, че регулирането на 
Съюза остава ограничено до ясно 
набелязани проблеми, за които 
съществуват осъществими решения, 
и дава възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар;

Or. en

Изменение 35
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба Кокалари, Андреас 
Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар; подчертава обаче, че е важно да 
се гарантира, че регулирането на Съюза 
остава ограничено до ясно набелязани 
проблеми, за които съществуват 
осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар; изисква от Комисията да 
направи оценка дали регламент 
относно общата отговорност за 
продуктите би могъл да допринесе за 
тази цел; подчертава обаче, че е важно 
да се гарантира, че регулирането на 
Съюза остава ограничено до ясно 
набелязани проблеми, за които 
съществуват осъществими решения, и 
дава възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

Or. en

Изменение 36
Тоан Мандерс

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар; подчертава обаче, че е важно да 
се гарантира, че регулирането на Съюза 
остава ограничено до ясно набелязани 
проблеми, за които съществуват 
осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар; изисква от Комисията да 
направи оценка дали регламент 
относно общата отговорност за 
продуктите би могъл да допринесе за 
тази цел; подчертава обаче, че е важно 
да се гарантира, че регулирането на 
Съюза остава ограничено до ясно 
набелязани проблеми, за които 
съществуват осъществими решения, и 
дава възможност за по-нататъшно 
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технологично развитие;

Or. en

Изменение 37
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
Свеня Хан, Александра Гезе

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар; подчертава обаче, че е важно да 
се гарантира, че регулирането на Съюза 
остава ограничено до ясно набелязани 
проблеми, за които съществуват 
осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 
пазар; подчертава обаче, че е важно да 
се гарантира, че регулирането на Съюза 
остава ограничено до ясно набелязани 
проблеми, за които съществуват 
осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно 
технологично развитие, включително 
безплатен и с отворен код софтуер;

Or. en

Изменение 38
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, Силви Гийом, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на единния 

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността и 
защитата на потребителите, за да се 



PE652.384v01-00 24/55 AM\1205505BG.docx

BG

пазар; подчертава обаче, че е важно да 
се гарантира, че регулирането на Съюза 
остава ограничено до ясно набелязани 
проблеми, за които съществуват 
осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

избегне фрагментирането на единния 
пазар; подчертава обаче, че е важно да 
се гарантира, че регулирането на Съюза 
остава ограничено до ясно набелязани 
проблеми, за които съществуват 
осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

Or. en

Изменение 39
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Марк Анжел, 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се избегне фрагментирането на 
единния пазар; подчертава обаче, че е 
важно да се гарантира, че 
регулирането на Съюза остава 
ограничено до ясно набелязани 
проблеми, за които съществуват 
осъществими решения, и дава 
възможност за по-нататъшно 
технологично развитие;

3. подчертава, че всяко 
преразглеждане на съществуващата 
рамка за отговорност следва да има за 
цел по-нататъшно хармонизиране на 
правилата относно отговорността, за да 
се гарантират равнопоставени 
условия на конкуренция и да се избегне 
неравенството в защитата на 
потребителите, тъй като всяка 
държава членка има свое собствено 
законодателство и това би могло да 
създаде излишна разпокъсаност на 
единния пазар;

Or. en

Изменение 40
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да оцени 
дали определенията и понятията в 
рамката за отговорност за продуктите 
трябва да бъдат актуализирани поради 
специфичните характеристики на 
приложенията с ИИ, като например 
сложност, автономност и 
непрозрачност;

4. призовава Комисията да оцени 
дали определенията и понятията в 
рамката за отговорност за продуктите 
трябва да бъдат актуализирани поради 
специфичните характеристики на 
приложенията с ИИ, по-специално за да 
се отчетат промените в 
приложенията, които могат да 
възникнат самостоятелно след 
пускането на продукта на пазара; 

Or. en

Изменение 41
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Андреас 
Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да оцени 
дали определенията и понятията в 
рамката за отговорност за продуктите 
трябва да бъдат актуализирани 
поради специфичните 
характеристики на приложенията с 
ИИ, като например сложност, 
автономност и непрозрачност;

4. призовава Комисията да 
преразгледа рамката за отговорност за 
продуктите, като вземе предвид 
специфичните предизвикателства на 
цифровизацията по отношение на 
законодателството в областта на 
отговорността, като например 
сложност, свързаност, откритост, 
автономност, непрозрачност, 
(не)предвидимост, зависимост от 
данните и уязвимост;

Or. en

Изменение 42
Тоан Мандерс

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да оцени 
дали определенията и понятията в 
рамката за отговорност за продуктите 
трябва да бъдат актуализирани 
поради специфичните 
характеристики на приложенията с 
ИИ, като например сложност, 
автономност и непрозрачност;

4. призовава Комисията да 
преразгледа рамката за отговорност за 
продуктите, като вземе предвид 
специфичните предизвикателства на 
цифровизацията по отношение на 
законодателството в областта на 
отговорността, като например 
сложност, свързаност, откритост, 
автономност, непрозрачност, 
(не)предвидимост, зависимост от 
данните и уязвимост;

Or. en

Изменение 43
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. призовава Комисията да оцени 
дали определенията и понятията в 
рамката за отговорност за продуктите 
трябва да бъдат актуализирани 
поради специфичните характеристики 
на приложенията с ИИ, като например 
сложност, автономност и 
непрозрачност;

4. призовава Комисията да 
актуализира рамката за отговорност за 
продуктите, за да разгледа 
специфичните характеристики на 
приложенията с ИИ, като например 
сложност, автономност, непрозрачност 
и непредвидимост;

Or. en

Изменение 44
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Марк Анжел, 
Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно 
дали е необходимо включването на 
софтуера в определението за „продукти“ 
в Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на стока, и 
да актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, 
и ако е така – до каква степен; 
изисква от Комисията да проучи също 
дали рамката за отговорността за 
продуктите трябва да бъде 
преразгледана, за да се защитят 
ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани 
като пакет със свързани услуги;

5. настоятелно призовава 
Комисията за включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, в 
съответствие с духа на действащите 
достижения на правото на 
Общността за защита на 
потребителите, а именно 
определението за „стоки с цифрови 
елементи“ съгласно член 2, параграф 3 
от Директива (ЕС) 2019/770 
(Директивата за цифровото 
съдържание) и „стоки“ по смисъла на 
член 2, параграф 5, буква б) от 
Директива (ЕС) 2019/771 
(Директивата за продажбата на 
стоки) и да актуализира понятия 
като „производител“, „вреда“ и 
„дефект“, и настоятелно призовава 
Комисията да преразгледа рамката за 
отговорността за продукта, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги, особено като се има предвид, 
че Директивата относно 
отговорността за вреди от стоки 
обхваща само телесни наранявания и 
вреди на имуществото на 
потребителя, като в момента не са 
обхванати нематериални щети, 
повреждане на данни или на други 
цифрови активи;

Or. en

Изменение 45
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, и 
ако е така – до каква степен; изисква от 
Комисията да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 
трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги;

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, и 
ако е така – до каква степен; препоръчва 
основното разграничение между 
производител и неговия продукт, в 
случая приложение с изкуствен 
интелект, да остане и ИИ да не 
получава самостоятелна 
правосубектност; изисква от 
Комисията да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 
трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги;

Or. en

Изменение 46
Стелиос Кулоглу

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, и 
ако е така – до каква степен; изисква от 
Комисията да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, и 
ако е така – до каква степен; изисква от 
Комисията да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 
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трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги;

трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги; призовава Комисията също 
така да включи отговорността на 
платформите, действащи като 
онлайн места за търговия, в своето 
предложение за актуализирана 
Директива за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на 
стока;

Or. en

Изменение 47
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на 
софтуера в определението за 
„продукти“ в Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, и да актуализира 
понятия като „производител“, „вреда“ и 
„дефект“, и ако е така – до каква 
степен; изисква от Комисията да 
проучи също дали рамката за 
отговорността за продуктите трябва да 
бъде преразгледана, за да се защитят 
ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани 
като пакет със свързани услуги;

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“; 
изисква от Комисията да проучи също 
дали рамката за отговорността за 
продуктите трябва да бъде 
преразгледана, за да се защитят 
ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани 
като пакет със свързани услуги, и да 
разглежда правилото за защита на 
личния живот още при 
проектирането и за сигурност още 
при проектирането като разумно 
очакване от страна на 
потребителите за техните цифрови 
продукти;

Or. en
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Изменение 48
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Андреас Шваб, Аксел 
Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно 
дали е необходимо включването на 
софтуера в определението за 
„продукти“ в Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, и да актуализира 
понятия като „производител“, „вреда“ и 
„дефект“, и ако е така – до каква 
степен; изисква от Комисията да 
проучи също дали рамката за 
отговорността за продуктите трябва да 
бъде преразгледана, за да се защитят 
ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани 
като пакет със свързани услуги;

5. настоятелно призовава 
Комисията да поясни определението за 
„продукти“ в Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, като посочи дали 
цифровото съдържание и цифровите 
услуги попадат в нейното приложно 
поле, и да разгледа необходимостта 
от адаптиране на понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“; 
изисква от Комисията да проучи също 
дали рамката за отговорността за 
продуктите трябва да бъде 
преразгледана, за да се защитят 
ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани 
като пакет със свързани услуги;

Or. en

Изменение 49
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, и 

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, и 
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ако е така – до каква степен; изисква от 
Комисията да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 
трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги;

ако е така – до каква степен; изисква от 
Комисията да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 
трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят и обезщетят ефективно 
понеслите вреда лица по отношение на 
продуктите, закупувани като пакет със 
свързани услуги;

Or. en

Изменение 50
Тоан Мандерс

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно 
дали е необходимо включването на 
софтуера в определението за 
„продукти“ в Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, и да актуализира 
понятия като „производител“, „вреда“ и 
„дефект“, и ако е така – до каква 
степен; изисква от Комисията да 
проучи също дали рамката за 
отговорността за продуктите трябва да 
бъде преразгледана, за да се защитят 
ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани 
като пакет със свързани услуги;

5. настоятелно призовава 
Комисията да поясни определението за 
„продукти“ в Директивата за 
отговорността за вреди, причинени от 
дефект на стока, като посочи дали 
цифровото съдържание и цифровите 
услуги попадат в нейното приложно 
поле, и да разгледа необходимостта 
от адаптиране на понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“; 
изисква от Комисията да проучи също 
дали рамката за отговорността за 
продуктите трябва да бъде 
преразгледана, за да се защитят 
ефективно понеслите вреда лица по 
отношение на продуктите, закупувани 
като пакет със свързани услуги;

Or. en

Изменение 51
Марион Валсман

Проект на становище
Параграф 5
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Проект на становище Изменение

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и да 
актуализира понятия като 
„производител“, „вреда“ и „дефект“, и 
ако е така – до каква степен; изисква 
от Комисията да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 
трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги;

5. настоятелно призовава 
Комисията да разгледа внимателно дали 
е необходимо включването на софтуера 
в определението за „продукти“ в 
Директивата за отговорността за вреди, 
причинени от дефект на стока, и 
изисква Комисията да актуализира 
понятия като „производител“, „вреда“ и 
„дефект“ и да проучи също дали 
рамката за отговорността за продуктите 
трябва да бъде преразгледана, за да се 
защитят ефективно понеслите вреда 
лица по отношение на продуктите, 
закупувани като пакет със свързани 
услуги;

Or. en

Изменение 52
Марион Валсман

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. подчертава, че Директивата за 
отговорността за вреди, причинени 
от дефект на стока, разглежда 
момента, в който стоките се пускат 
в обращение като решаващ момент за 
отговорността на производителите, 
и че за системите с ИИ 
производителят запазва известен 
контрол след пускането на стоката в 
обращение, поради което изисква от 
Комисията да актуализира това 
понятие при преразглеждането на 
Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на 
стока;

Or. en
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Изменение 53
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 5 а (нов)

Проект на становище Изменение

5а. подчертава, че системите с 
изкуствен интелект и уредите, които 
ги използват, са стоки и трябва да 
продължат да бъдат включени в 
приложното поле на 
законодателната уредба относно 
стоките и да не се считат за 
изключение;

Or. fr

Изменение 54
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. призовава Комисията да 
поясни, че приложното поле на 
новото законодателство или на 
актуализираната Директива за 
отговорността за вреди, причинени 
от дефект на стока, следва да 
включва всички материални и 
нематериални стоки, включително 
цифровите услуги;

Or. en

Изменение 55
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, 
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Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 5 a (нов)

Проект на становище Изменение

5а. призовава Комисията да 
разгледа отговорността на онлайн 
местата за търговия, като ги 
определи като „доставчик“ съгласно 
Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на 
стока;

Or. en

Изменение 56
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба Кокалари, Андреас 
Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 5 б (нов)

Проект на становище Изменение

5б. призовава Комисията да 
разгледа, в тясна координация със 
съответните възможни промени в 
рамката за безопасност на Съюза, 
дали понятието за „момент на 
пускане на стоката в обращение“, 
понастоящем използвано в 
Директивата за отговорността за 
вреди, причинени от дефект на стока, 
е пригодно за нововъзникващите 
цифрови технологии, като се има 
предвид, че те могат да бъдат 
променяни или изменяни под 
контрола на производителя след 
пускането им на пазара;

Or. en
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Изменение 57
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Арба Кокалари, Андреас Шваб, Аксел 
Фос, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 5 в (нов)

Проект на становище Изменение

5в. изисква от Комисията да 
обмисли възможността 
производител на специфични 
нововъзникващи цифрови технологии 
да носи отговорност за непредвидими 
дефекти в случаите, когато е било 
предвидимо, че може да възникне 
случайно събитие;

Or. en

Изменение 58
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко е важно да се 
гарантира справедлива система на 
отговорност, която дава възможност 
на потребителите да доказват, че дефект 
в даден продукт е причинил вреда, дори 
ако се касае за софтуер на трето лице 
или причината за дефект е трудно да 
бъде проследена, например когато 
продуктите са част от сложна 
взаимосвързана среда на „интернет 
на нещата“;

6. подчертава, че поради 
сложността, свързаността и 
непрозрачността на стоките, 
основани на ИИ и на новите 
технологии на потребителите може да 
е трудно да доказват какъв дефект в 
даден продукт е причинил вреда, тъй 
като не може да се приеме, че 
потребителите разполагат с цялата 
необходима информация или със 
специфични технически познания; 
поради това като част от 
преразглеждането на Директивата за 
отговорността за вреди, причинени 
от дефект на стока, следва да бъде 
достатъчно потребителят да 
покаже, че е причинена вреда, дори ако 
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се касае за софтуер на трето лице или 
причината за дефект е трудно да бъде 
проследена;

Or. en

Изменение 59
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба Кокалари, Андреас 
Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко е важно да се 
гарантира справедлива система на 
отговорност, която дава възможност на 
потребителите да доказват, че дефект 
в даден продукт е причинил вреда, дори 
ако се касае за софтуер на трето лице 
или причината за дефект е трудно да 
бъде проследена, например когато 
продуктите са част от сложна 
взаимосвързана среда на „интернет на 
нещата“;

6. подчертава колко е важно да се 
гарантира справедливо и ефективно 
определяне на отговорността за 
загубите, за да се търси отговорност 
по най-правилния начин; подчертава 
колко е важно да се дава възможност 
на жертвите да доказват, че дефект в 
даден продукт е причинил вреда, дори 
ако се касае за софтуер на трето лице 
или причината за дефект е трудно да 
бъде проследена, например когато 
продуктите са част от сложна 
взаимосвързана среда на „интернет на 
нещата“;

Or. en

Изменение 60
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава колко е важно да се 
гарантира справедлива система на 
отговорност, която дава възможност на 
потребителите да доказват, че дефект в 

6. подчертава колко е важно да се 
гарантира справедлива система на 
отговорност във веригата на 
търговските операции, която дава 
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даден продукт е причинил вреда, дори 
ако се касае за софтуер на трето лице 
или причината за дефект е трудно да 
бъде проследена, например когато 
продуктите са част от сложна 
взаимосвързана среда на „интернет на 
нещата“;

възможност на потребителите да 
доказват, че дефект в даден продукт е 
причинил вреда, дори ако се касае за 
софтуер на трето лице или причината за 
дефект е трудно да бъде проследена, 
например когато продуктите са част от 
сложна взаимосвързана среда на 
„интернет на нещата“;

Or. en

Изменение 61
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията;

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията, както и да гарантира 
справедливост и да смекчи 
информационните асиметрии, които 
влошават положението на понеслите 
вреда лица;

Or. en

Изменение 62
Херт Буржоа

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
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да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията;

да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията; подчертава, че всяка 
подобна мярка, когато е доказано 
необходима, следва да бъде с 
ограничен обхват;

Or. en

Изменение 63
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Марк Анжел, 
Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията;

7. призовава Комисията да промени 
тежестта на доказване, така че тя да 
не бъде за сметка на потребителя, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията, и най-вече микро-, 
малките и средните предприятия;

Or. en

Изменение 64
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Андреас Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 

7. призовава Комисията да разгледа 
възможността за промяна на 
правилата относно тежестта на 
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да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията;

доказване за вреди, причинени от 
нововъзникващите цифрови 
технологии, за да се дадат правомощия 
на понеслите вреда потребители, като 
същевременно се предотвратят 
злоупотребите и се осигури правна 
сигурност за предприятията;

Or. en

Изменение 65
Мария Грапини, Адриана Малдонадо Лопес, Силви Гийом

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията;

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители да защитават 
правата си, като същевременно се 
предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията;

Or. en

Изменение 66
Тоан Мандерс

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 

7. призовава Комисията да разгледа 
възможността за промяна на 
правилата относно тежестта на 
доказване за вреди, причинени от 
нововъзникващите цифрови 
технологии, за да се дадат правомощия 
на понеслите вреда потребители, като 
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предприятията; същевременно се предотвратят 
злоупотребите и се осигури правна 
сигурност за предприятията;

Or. en

Изменение 67
Стелиос Кулоглу

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като същевременно 
се предотвратят злоупотребите и се 
осигури правна яснота за 
предприятията;

7. призовава Комисията да промени 
тежестта на доказване, за да се дадат 
правомощия на понеслите вреда 
потребители, които понастоящем са 
изправени през ненужна тежест при 
търсенето на справедливост, като 
същевременно се предотвратят 
злоупотребите и се осигури правна 
яснота за предприятията;

Or. en

Изменение 68
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
Александра Гезе

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. призовава Комисията да оцени 
дали и до каква степен тежестта на 
доказване следва да бъде променена, за 
да се дадат правомощия на понеслите 
вреда потребители, като 
същевременно се предотвратят 
злоупотребите и се осигури правна 
яснота за предприятията;

7. призовава Комисията да 
предложи промяна на тежестта на 
доказване в определени случаи и въз 
основа на ясни критерии, за да се 
дадат правомощия на потребителите, 
като същевременно се предотвратят 
злоупотребите и се осигури правна 
яснота за предприятията;
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Or. en

Изменение 69
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Аксел Фос, Крис Петерс, Андрей 
Ковачев

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. изисква от Комисията да 
направи оценка на въвеждането на 
задължение за производителите на 
нововъзникващи цифрови технологии 
да оборудват своите стоки със 
средства за записване на информация 
относно експлоатацията на 
технологията, в съответствие с 
приложимите разпоредби за защита 
на данните и с правилата относно 
защитата на търговските тайни, 
като се вземе предвид, наред с 
другото, вероятността от 
настъпване на технологичен риск, и 
да прецени дали това задължение е 
подходящо и пропорционално, както и 
да разгледа техническата 
осъществимост и разходите за това; 
неспазването на това задължение или 
отказът да се предостави на 
жертвата разумен достъп до тази 
информация следва да задействат 
оборима презумпция за отговорност 
на производителя;

Or. en

Изменение 70
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)
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Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че принципът на 
риска при разработването в 
съответствие с член 7, буква д) от 
Директива 85/374/ЕИО на Съвета 
доказа, че е важен и разумен;

Or. en

Изменение 71
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. подчертава, че възможността 
да бъдат обяснени, интерпретирани и 
проследени системите с ИИ е от 
първостепенно значение, за да се 
гарантира, че механизмите относно 
отговорността предлагат адекватно, 
ефикасно и справедливо разпределение 
на отговорностите; поради това 
изисква Комисията да формулира 
задължителни правила, задължаващи 
дружествата да публикуват доклади 
за прозрачността, включително за 
съществуването, функционалността, 
процеса, основните критерии, 
логиката, използваните набори от 
данни и възможните резултати от 
алгоритмичните системи и усилията 
за установяване, предотвратяване и 
смекчаване на вредите, причинени от 
системите с ИИ, по навременен, 
точен, четлив и достъпен начин;

Or. en
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Изменение 72
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
Александра Гезе

Проект на становище
Параграф 7 в (нов)

Проект на становище Изменение

7в. призовава Комисията да 
формулира задължителни правила за 
дружествата и публичните органи да 
документират разработването на 
системи с ИИ; отбелязва във връзка с 
това, че е от съществено значение 
документацията относно оценката 
на риска, софтуерната 
документация, алгоритмите и 
използваните набори от данни да 
бъдат напълно достъпни за органите 
за надзор на пазара при спазване на 
правото на Съюза; на органите за 
надзор на пазара следва да бъдат 
предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение;

Or. en

Изменение 73
Жан-Лен Лакапел

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 
рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите в конкретни сектори и 
използване на ИИ; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва две или 
повече равнища на риск, следва да се 
основава на ясни критерии и да 

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 
рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите в конкретни сектори и 
използване на ИИ; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва две или 
повече равнища на риск, следва да се 
основава на ясни критерии и да 
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предвижда правна яснота; предвижда правна яснота; предлага от 
разликите в подхода да следват 
различни задължения по отношение 
на производството на стоки, което 
да води до различни схеми за 
отговорност, които са с ясен 
механизъм и отчетливо разграничени; 
препоръчва тези задължения да 
намерят израз под формата на 
защитни мерки в настройката на 
системите с ИИ, особено по 
отношение на взаимодействието им 
със системите на трети лица, най-
вече онлайн, или със свързани с 
интернет предмети; призовава 
Комисията да разгледа по-специално 
въпроса за разлика в задълженията и 
схемите за отговорност в зависимост 
от това дали потребителят или 
ползвателят на продукта с ИИ е 
частно лице или професионален 
ползвател, както следва:
– по отношение на гражданската 
отговорност в случай на ползване с 
професионална цел, включително 
когато дружество предоставя 
подизпълнители или служители:
○ спрямо доставчика на продукта с 
ИИ следва да се прилага обикновена 
презумпция за отговорност, 
независимо дали става въпрос за 
производител, продавач или 
лицензодател, като определящ 
фактор в случая на верига на 
доставки е моментът на определяне 
на капацитета или на настройката 
във връзка със събитието, довело до 
възникване на отговорност;
○ засегнатият доставчик следва да 
може да се освободи от тази 
отговорност, като докаже вина на 
професионалния ползвател, при 
условие че функционират правилно 
технологичните защитни мерки, въз 
връзка с които му се търси 
отговорност, и при условие че 
професионалният ползвател е 
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запознат с условията за използване на 
системата с ИИ и че те са 
разбираеми, като доставчикът носи 
както задължението, така и 
тежестта на доказване;
по отношение на гражданската 
отговорност в случай на лично 
ползване, без да се засяга 
отговорността на професионалните 
възложители на работа за лицата, на 
които са възложили работата:
от доставчиците, производителите 
или прекупвачите следва да се 
изискват защитни мерки и 
настройки, които съответстват на 
най-високия риск, когато пускат на 
пазара продукти с ИИ за частни лица, 
по-специално по отношение на 
комуникацията с други системи 
(например социални мрежи или 
интернет) или по отношение на 
свързани с интернет предмети (като 
системи за сигурност или алармени 
системи), в съответствие с 
определени стандарти;
○ всяка гражданска вреда, свързана с 
продукт с ИИ, следва автоматично да 
поражда отговорност за доставчика, 
който може да се освободи от нея, 
като докаже, че неговият продукт 
съответства на стандартите;
○ с оглед на непредвидимия характер 
на последиците и вредите, които 
могат да бъдат причинени от 
продукти с ИИ, следва да се разгледа 
възможността за определяне на горна 
граница на размера на иска за вреди 
срещу лице с невиновна гражданска 
отговорност във връзка с продукт с 
ИИ, без да се засягат разпоредбите, 
които са приложими по отношение 
на застраховката за горницата;

Or. fr
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Изменение 74
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Адриана Малдонадо Лопес, Клара Агилера, 
Кристел Шалдемозе, Алекс Аджус Салиба, Марк Анжел

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 
рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите в конкретни сектори и 
използване на ИИ; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва две или 
повече равнища на риск, следва да се 
основава на ясни критерии и да 
предвижда правна яснота;

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 
рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите в конкретни сектори и 
използване на ИИ; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва две или 
повече равнища на риск, следва да се 
основава на ясни критерии и да 
предвижда правна яснота; счита освен 
това, че участниците в различните 
етапи от разработването, 
внедряването и използването на 
основани на ИИ системи следва да се 
вземат предвид пропорционално на 
тяхната отговорност; предлага 
използването на технологии на 
разпределения регистър, например 
блокверига, за подобряване на 
проследимостта на продуктите с цел 
да се определят по-добре 
участниците в различните етапи;

Or. en

Изменение 75
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE
Александра Гезе

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 



AM\1205505BG.docx 47/55 PE652.384v01-00

BG

рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите в конкретни сектори и 
използване на ИИ; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва две или 
повече равнища на риск, следва да се 
основава на ясни критерии и да 
предвижда правна яснота;

рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите и обществото като 
цяло в конкретни сектори и използване 
на ИИ; алгоритмични системи, които 
могат да нанесат физическа или 
материална вреда, да нарушат 
основните права и свободи, да 
окажат въздействие върху достъпа 
на дадено лице до ресурси с критична 
важност или да засегнат неговото 
участие в обществото, не се считат 
за попадащи в категорията с най-
нисък риск; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва няколко 
равнища на риск, следва да се основава 
на ясни критерии и да предвижда правна 
сигурност и да подлежи на редовна 
преоценка;

Or. en

Изменение 76
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 
рамките на съществуващата рамка 
за отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск 
за потребителите в конкретни 
сектори и използване на ИИ; 
подчертава, че такъв подход, който 
може да включва две или повече 
равнища на риск, следва да се основава 
на ясни критерии и да предвижда 
правна яснота;

8. подчертава, че на етапа на 
отговорността не е целесъобразно да 
се прилага основан на риска подход към 
ИИ, тъй като вредата е настъпила и 
продуктът е доказал, че е рисков 
продукт;
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Or. en

Изменение 77
Паскал Аримон, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба Кокалари, Андреас 
Шваб, Аксел Фос, Дирдре Клун, Крис Петерс

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 
рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите в конкретни сектори и 
използване на ИИ; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва две или 
повече равнища на риск, следва да се 
основава на ясни критерии и да 
предвижда правна яснота;

8. подчертава необходимостта от 
основан на риска подход към ИИ в 
рамките на съществуващата рамка за 
отговорност, при който се вземат 
предвид различните равнища на риск за 
потребителите в конкретни сектори и 
използване на ИИ; подчертава, че такъв 
подход, който може да включва две или 
повече равнища на риск, следва да се 
основава на ясни критерии и да 
предвижда правна сигурност;

Or. en

Изменение 78
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8а. призовава Комисията да 
премахне понятието „момент на 
пускане на стоката на пазара“, което 
вече не е актуално предвид 
динамичните характеристики на 
цифровите стоки; посочва, че 
понастоящем производителят 
продължава да упражнява контрол 
върху стоката дълго време след като 
я е пуснал на пазара; настоятелно 
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призовава за преразглеждане на 
сроковете за предявяване на иск 
съгласно Директивата за 
отговорността за вреди, причинени 
от дефект на стока;

Or. en

Изменение 79
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 8 б (нов)

Проект на становище Изменение

8б. подчертава, че 
производителят носи отговорността 
за стоките от ЕС, както и за 
стоките от трети държави, които 
се продават чрез онлайн място за 
търговия, а когато производителят 
не може да бъде идентифициран, 
онлайн мястото за търговия носи 
отговорност като доставчик поради 
факта, че онлайн местата за 
търговия вече не са пасивни 
посредници;

Or. en

Изменение 80
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изисква от Комисията да 
направи внимателна оценка на 

9. призовава Комисията да разгледа 
въпроса за модела за отговорност за 
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предимствата и недостатъците на 
въвеждането на строг модел за 
отговорност за продуктите, съдържащи 
приложения с ИИ, и да го взема 
предвид само в специфични области с 
висок риск; подчертава 
необходимостта от стриктно спазване 
на принципа на пропорционалност, 
ако този подход се запази.

продуктите, съдържащи приложения с 
ИИ в рамките на двуетапен процес; на 
първо място, като предвиди 
отговорност въз основа на вина на 
внедрителя, срещу когото 
засегнатото лице следва да има право 
да предяви иск за обезщетение за 
вреди; в случай че не може да бъде 
установена вина на внедрителя, 
следва да се търси стриктно 
отговорност от производителя или 
от бекенд оператора; счита, че 
двуетапният процес е от съществено 
значение, за да се гарантира, че 
жертвите получават ефективно 
обезщетение за вреди, причинени от 
системи, задвижвани от ИИ;

Or. en

Изменение 81
Паскал Аримон, Марион Валсман, Мария Да Граса Карвалю, Едина Тот, Арба 
Кокалари, Аксел Фос, Крис Петерс, Андрей Ковачев

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изисква от Комисията да направи 
внимателна оценка на предимствата и 
недостатъците на въвеждането на 
строг модел за отговорност за 
продуктите, съдържащи приложения 
с ИИ, и да го взема предвид само в 
специфични области с висок риск; 
подчертава необходимостта от 
стриктно спазване на принципа на 
пропорционалност, ако този подход се 
запази.

9. изисква от Комисията да направи 
внимателна оценка на въвеждането на 
отделен, но допълващ строг режим на 
отговорност за системите с ИИ, 
представляващи висок риск от 
причиняване на вреда на едно или 
повече лица случайно и без това да 
може да бъде предвидено 
предварително, като се вземе предвид 
вероятното му въздействие върху 
защитата на гражданите и 
потребителите от вреди, 
капацитета на предприятията, и по-
специално МСП, за иновации, 
съгласуваността на уредбата на 
Съюза за безопасността и 
отговорността, както и върху 
принципите на субсидиарност и 
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пропорционалност.

Or. en

Изменение 82
Марцел Колая
от името на групата Verts/ALE

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изисква от Комисията да направи 
внимателна оценка на предимствата 
и недостатъците на въвеждането на 
строг модел за отговорност за 
продуктите, съдържащи приложения с 
ИИ, и да го взема предвид само в 
специфични области с висок риск; 
подчертава необходимостта от стриктно 
спазване на принципа на 
пропорционалност, ако този подход се 
запази.

9. изисква от Комисията да въведе 
строг модел за отговорност за 
продуктите, съдържащи приложения с 
ИИ, и да го взема предвид само в 
специфични области с по-висок риск; 
подчертава необходимостта от стриктно 
спазване на принципа на 
пропорционалност и от наличието на 
ясен списък с критерии, одобрени от 
съзаконодателите.

Or. en

Изменение 83
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. предлага настоятелно 
системите с ИИ за частни лица да 
имат ограничен жизнен цикъл, който 
няма да възпрепятства ново 
инсталиране на същата система със 
същите параметри след изтичането 
на срока на действие на системата, 
инсталирана по време на 
продажбата; предлага по време на 
този жизнен цикъл на производителя 
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да бъде наложено задължение за 
гаранция по отношение на 
съответствието, което да подлежи 
на прилагане посредством редовна 
техническа проверка, чието 
осъществяване ще предполага 
фиксирано удължаване на 
приложимата гаранция;

Or. fr

Изменение 84
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. отбелязва, че новото 
законодателство за отговорността 
за вреди, причинени от дефект на 
стока, следва също така да вземе под 
внимание предизвикателствата, 
пораждани от алгоритмите, от 
гледна точка на осигуряването на 
недискриминация, прозрачност и 
обяснимост, както и отговорност; 
посочва необходимостта да се 
наблюдават алгоритмите и да се 
оценяват свързаните с тях рискове, 
да се използват висококачествени и 
безпристрастни масиви от данни, 
както и да се помага на гражданите 
да придобиват достъп до 
висококачествени продукти;

Or. en

Изменение 85
Джорди Каняс
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Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. подчертава, че Комисията 
следва да обмисли въвеждането на 
специфични правила за 
отговорността в секторите, в които 
има вероятност да възникнат 
значителни рискове, способни да 
подкопаят основните права и да 
доведат до високи разходи както за 
хората, така и за обществото, 
например когато се внедряват 
приложения с ИИ за образователни 
цели;

Or. en

Изменение 86
Джорди Каняс

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. призовава Комисията да проучи 
пригодността на задължителната 
застраховка за отговорност за 
приложенията с ИИ, която би могла 
да осигури защита на трети лица, 
изложени на повишен риск от вреда, и 
по-добър достъп до обезщетение за 
жертвите; отбелязва обаче, че може 
да се окаже трудно да се изчислят 
предлаганите застраховки за 
определени рискове поради липса на 
опит конкретно в областта на ИИ; 
счита поради това, че всички правни 
разпоредби в това отношение следва 
да бъдат въвеждани с внимателен 
анализ и да бъдат достатъчно 
балансирани, за да не възпрепятстват 
внедряването на технологиите с ИИ 
на единния пазар и да насърчават 
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ефективно иновациите.

Or. en

Изменение 87
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. настоятелно препоръчва на 
държавите членки да осигурят в 
своите съдебни служби 
квалифицирани експерти, които да 
оказват съдействие на съдебните 
служби при определяне на 
техническата същественост на 
обстоятелствата по случая, за да се 
определи приложимата отговорност, 
така че да се даде възможност на 
съдебните органи бързо да 
разрешават споровете, като се 
зачита доброто правораздаване и без 
да е налице зависимост от външни 
експертни оценки, които поради 
специализираността на ИИ може би 
ще могат да бъдат намерени 
единствено при професионалистите.

Or. fr

Изменение 88
Адриана Малдонадо Лопес, Евелин Гебхарт, Алекс Аджус Салиба, Клара Агилера, 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш, Силви Гийом, Андреас Шидер, Мария Грапини, 
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Шандор Ронай

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. призовава Комисията да 
предложи конкретни мерки (като 
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регистър на случаи за отговорност за 
стоките) с цел повишаване на 
прозрачността и наблюдение на 
дефектните продукти, които са в 
обращение в ЕС; от съществено 
значение е да се осигури висока степен 
на защита на потребителите и 
висока степен на информираност 
относно стоките, които могат да 
бъдат закупени.

Or. en


