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Τροπολογία 1
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) διαδραματίζει ολοένα 
και πιο έντονο ρόλο στην καθημερινή μας 
ζωή και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει 
στην ανάπτυξη καινοτομιών σε πολλούς 
τομείς και να προσφέρει οφέλη για τους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις 
μέσω της βελτιστοποίησης των επιδόσεων·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως 
η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το διαδίκτυο 
των πραγμάτων και των υπηρεσιών 
(IoT/IoS) ή η ρομποτική, διαδραματίζουν 
και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
ολοένα και πιο έντονο ρόλο στην 
καθημερινή μας ζωή και έχουν τη 
δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
καινοτομιών σε πολλούς τομείς και να 
προσφέρουν οφέλη για τους καταναλωτές 
μέσω καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις μέσω 
της βελτιστοποίησης των επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 2
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) διαδραματίζει ολοένα και 
πιο έντονο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή 
και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών σε πολλούς τομείς 
και να προσφέρει οφέλη για τους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις 
μέσω της βελτιστοποίησης των επιδόσεων·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) διαδραματίζει ολοένα και 
πιο έντονο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή 
και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών σε πολλούς τομείς 
και να προσφέρει οφέλη για τους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών, για τις επιχειρήσεις μέσω 
της βελτιστοποίησης των επιδόσεων, και 
για τους φορείς δημόσιας διοίκησης 
μέσω, ειδικότερα, βελτιωμένων και 
προσαρμοσμένων δημόσιων υπηρεσιών 
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χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 3
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) διαδραματίζει ολοένα και 
πιο έντονο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή 
και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών σε πολλούς τομείς 
και να προσφέρει οφέλη για τους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων 
και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις 
μέσω της βελτιστοποίησης των επιδόσεων·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) 
διαδραματίζει ολοένα και πιο έντονο ρόλο 
στην καθημερινή μας ζωή και έχει τη 
δυνατότητα να συμβάλει στην εφαρμογή 
και στην ανάπτυξη καινοτομιών σε 
πολλούς τομείς και να προσφέρει οφέλη 
για τους καταναλωτές μέσω καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών και για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις 
μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), μέσω της βελτιστοποίησης των 
επιδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 4
Geert Bourgeois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) διαδραματίζει ολοένα και 
πιο έντονο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή 
και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών σε πολλούς τομείς 
και να προσφέρει οφέλη για τους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη (ΤΝ) διαδραματίζει ολοένα και 
πιο έντονο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή 
και έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην 
ανάπτυξη καινοτομιών σε πολλούς τομείς 
και να προσφέρει οφέλη για τους 
καταναλωτές μέσω καινοτόμων προϊόντων 
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και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις 
μέσω της βελτιστοποίησης των επιδόσεων·

και υπηρεσιών και για τις επιχειρήσεις 
μέσω της βελτιστοποίησης των επιδόσεων 
και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία 5
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες 
μετασχηματίζουν τα χαρακτηριστικά 
πολλών προϊόντων και υπηρεσιών και 
απαιτούν, με τη σειρά τους, ένα σαφές 
πλαίσιο ασφάλειας και ευθύνης που να 
διασφαλίζει τόσο την προστασία των 
καταναλωτών όσο και την ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 6
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει το 
πλαίσιο, για να είναι επαρκές, να καλύπτει 
όλα τα βασιζόμενα στην ΤΝ προϊόντα και 
τα συστατικά στοιχεία τους, 
συμπεριλαμβανομένων των αλγορίθμων, 
του λογισμικού και των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται ή παράγονται από 
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αυτά·

Or. en

Τροπολογία 7
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
ένα κοινό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την 
υλοποίηση και τη χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης, ρομποτικής και συναφών 
τεχνολογιών εντός της Ένωσης να 
προστατεύει τους καταναλωτές από τους 
πιθανούς κινδύνους που αυτές 
εγκυμονούν και να προάγει την αξιοπιστία 
των εν λόγω τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 8
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υφιστάμενο ενωσιακό πλαίσιο ασφάλειας 
και ευθύνης ενδέχεται να πρέπει να 
προσαρμοστεί, όπως επισημαίνεται στην 
έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, 
του διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής στην ασφάλεια και την 
ευθύνη·
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Or. en

Τροπολογία 9
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Αγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια των προϊόντων και η ευθύνη για 
τα προϊόντα αποτελούν δύο 
συμπληρωματικούς μηχανισμούς που 
επιδιώκουν τον ίδιο στόχο πολιτικής για 
μια λειτουργική ενιαία αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών, η δε παρούσα γνωμοδότηση 
προτείνει πιθανές προσαρμογές στα 
ενωσιακά πλαίσια ευθύνης υπό το φως 
της αυξανόμενης σημασίας των 
αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 10
Geert Bourgeois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης σε προϊόντα μπορεί επίσης να 
εμπεριέχει προκλήσεις για το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα και να 
μειώσει την αποτελεσματικότητά τους, 
γεγονός που θα μπορούσε, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την 
ευημερία των καταναλωτών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης σε προϊόντα μπορεί επίσης να 
εμπεριέχει προκλήσεις για το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα, το οποίο 
δεν είναι προσαρμοσμένο απαραιτήτως 
στις νέες αυτές εφαρμογές, γεγονός που 
θα μπορούσε, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους, να υπονομεύσει 
την εμπιστοσύνη και την ευημερία των 
καταναλωτών· θεωρεί, εντούτοις, ότι αυτό 
δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 
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αντιδραστική ρύθμιση αλλά ζητεί, 
αντιθέτως, να διαμορφωθεί κατόπιν 
σκέψης μια πολιτική που θα στηρίζεται 
στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 11
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης σε προϊόντα μπορεί επίσης να 
εμπεριέχει προκλήσεις για το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα και να 
μειώσει την αποτελεσματικότητά τους, 
γεγονός που θα μπορούσε, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την 
ευημερία των καταναλωτών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
και η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης 
και άλλων αναδυόμενων ψηφιακών 
τεχνολογιών μπορεί να εμπεριέχει 
προκλήσεις για τα υφιστάμενα πλαίσια 
ευθύνης για τα προϊόντα και να μειώσει 
την αποτελεσματικότητά τους, γεγονός που 
θα μπορούσε, λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών τους, να υπονομεύσει 
την εμπιστοσύνη και την ευημερία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης σε προϊόντα μπορεί επίσης να 
εμπεριέχει προκλήσεις για το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα και να 
μειώσει την αποτελεσματικότητά τους, 
γεγονός που θα μπορούσε, λόγω των 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης σε προϊόντα μπορεί επίσης να 
εμπεριέχει προκλήσεις για το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα και να 
μειώσει την αποτελεσματικότητά τους, 
γεγονός που θα μπορούσε, λόγω των 
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ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την 
ευημερία των καταναλωτών·

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη, την 
ευημερία και την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 13
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
και η ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης σε προϊόντα μπορεί επίσης να 
εμπεριέχει προκλήσεις για το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο για τα προϊόντα και να 
μειώσει την αποτελεσματικότητά τους, 
γεγονός που θα μπορούσε, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, να 
υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την 
ευημερία των καταναλωτών·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση, η 
εφαρμογή και η ανάπτυξη εφαρμογών 
τεχνητής νοημοσύνης σε προϊόντα μπορεί 
επίσης να εμπεριέχει προκλήσεις για το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τα 
προϊόντα και να μειώσει την προστασία 
των καταναλωτών, γεγονός που θα 
μπορούσε να υπονομεύσει την 
εμπιστοσύνη και την ευημερία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 14
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τρωτότητα σε κυβερνοαπειλές κατά της 
κυβερνοασφάλειας, οι επικαιροποιήσεις 
λογισμικού, η περιορισμένη 
προβλεψιμότητα και οι λειτουργίες 
αυτομάθησης της ΤΝ ενδέχεται να 
παρεμποδίζουν την αποζημίωση σε 
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περιπτώσεις όπου αυτή φαίνεται να 
δικαιολογείται·

Or. en

Τροπολογία 15
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης για την 
αποκατάσταση της ζημίας συμβάλλουν 
στην καλύτερη προστασία των 
καταναλωτών, στη δημιουργία 
εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες που 
είναι ενσωματωμένες στα προϊόντα και 
στην αποδοχή της καινοτομίας, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης για την 
αποκατάσταση της ζημίας συμβάλλουν 
στην καλύτερη προστασία των πολιτών 
και των καταναλωτών από βλάβη, στη 
δημιουργία εμπιστοσύνης στις 
αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να 
καινοτομούν·

Or. en

Τροπολογία 16
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης για την 
αποκατάσταση της ζημίας συμβάλλουν 
στην καλύτερη προστασία των 
καταναλωτών, στη δημιουργία 
εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες που 
είναι ενσωματωμένες στα προϊόντα και 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης για την 
αποκατάσταση της ζημίας συμβάλλουν 
στην καλύτερη προστασία των 
καταναλωτών, στη δημιουργία 
εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες που 
είναι ενσωματωμένες στα προϊόντα και 
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στην αποδοχή της καινοτομίας, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις·

στην αποδοχή της καινοτομίας, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ 
μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 17
Geert Bourgeois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης για την 
αποκατάσταση της ζημίας συμβάλλουν 
στην καλύτερη προστασία των 
καταναλωτών, στη δημιουργία 
εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες που 
είναι ενσωματωμένες στα προϊόντα και 
στην αποδοχή της καινοτομίας, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αυστηροί μηχανισμοί ευθύνης για την 
αποκατάσταση της ζημίας συμβάλλουν 
στην καλύτερη προστασία των 
καταναλωτών, στη δημιουργία 
εμπιστοσύνης στις νέες τεχνολογίες που 
είναι ενσωματωμένες στα προϊόντα και 
στην αποδοχή της καινοτομίας, 
διασφαλίζοντας, παράλληλα, ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις· υπογραμμίζει 
ότι, προκειμένου να οικοδομηθεί η 
αποδοχή, τα θεωρητικά οφέλη της 
τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει επίσης 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
ευημερία και στην ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 18
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει 
η έκθεση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τις 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, 
του διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής στην ασφάλεια και την 
ευθύνη (COM(2020)64) και η Λευκή 
Βίβλος για την τεχνητή νοημοσύνη – Μια 
ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και 
της εμπιστοσύνης (COM(2020)65) να 
αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική 
ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 19
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πολυπλοκότητα των εφαρμογών της ΤΝ 
μπορεί να καταστήσει σχεδόν αδύνατη 
την απόδειξη υπαιτιότητας ή ζημίας σε 
ορισμένες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να 
προκύπτουν νέες προκλήσεις όσον αφορά 
το βάρος της απόδειξης·

Or. en

Τροπολογία 20
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων αποτελεί το υφιστάμενο 
ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την 
ευθύνη για το τελικό προϊόν·

Or. en

Τροπολογία 21
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον στόχο της 
Επιτροπής, ο οποίος συνίσταται στο να 
καταστήσει το νομικό πλαίσιο της 
Ένωσης κατάλληλο για τις νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών από τις ζημίες που 
προκαλούνται από τις νέες τεχνολογίες 
και διατηρώντας, παράλληλα, ισορροπία 
με τις ανάγκες της τεχνολογικής 
καινοτομίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1



PE652.384v01-00 14/54 AM\1205505EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, 
ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για 
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών από τις 
ζημίες που προκαλούνται από τις νέες 
τεχνολογίες και διατηρώντας, παράλληλα, 
ισορροπία με τις ανάγκες της τεχνολογικής 
καινοτομίας·

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, 
ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για 
τις νέες τεχνολογικές χρήσεις, εφαρμογές 
και εξελίξεις, εξασφαλίζοντας υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών από 
τις ζημίες που προκαλούνται από τις νέες 
τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή 
νοημοσύνη, τη ρομποτική και συναφείς 
τεχνολογίες και διατηρώντας, παράλληλα, 
ισορροπία με τις ανάγκες της τεχνολογικής 
καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Geert Bourgeois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, 
ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για 
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών από τις 
ζημίες που προκαλούνται από τις νέες 
τεχνολογίες και διατηρώντας, παράλληλα, 
ισορροπία με τις ανάγκες της 
τεχνολογικής καινοτομίας·

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, 
ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για 
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών από τις 
πιθανές ζημίες που προκαλούνται από τις 
νέες τεχνολογίες και διατηρώντας, 
παράλληλα, ισορροπία με τον στόχο της 
ψηφιοποίησης των βιομηχανικών και 
καταναλωτικών προϊόντων και 
υποστηρίζοντας την τεχνολογική 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, 
ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για 
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών από τις 
ζημίες που προκαλούνται από τις νέες 
τεχνολογίες και διατηρώντας, παράλληλα, 
ισορροπία με τις ανάγκες της τεχνολογικής 
καινοτομίας·

1. χαιρετίζει τον στόχο της Επιτροπής, 
ο οποίος συνίσταται στο να καταστήσει το 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης κατάλληλο για 
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 
εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών από τις 
πιθανές ζημίες που προκαλούνται από τις 
νέες τεχνολογίες και διατηρώντας, 
παράλληλα, ισορροπία με τις ανάγκες της 
τεχνολογικής καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι η οδηγία για την ευθύνη 
λόγω ελαττωματικών προϊόντων 
εκδόθηκε το 1985 και αναθεωρήθηκε το 
1999, και ότι έκτοτε τα προϊόντα έχουν 
εξελιχθεί πολύ, με αποτέλεσμα η οδηγία 
για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων να μην εξυπηρετεί πλέον τον 
σκοπό της και να χρειάζεται 
επικαιροποίηση·

Or. en

Τροπολογία 26
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2



PE652.384v01-00 16/54 AM\1205505EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί 
ο βαθμός στον οποίο το υφιστάμενο 
πλαίσιο περί ευθύνης, και ειδικότερα η 
οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 
(οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων), πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των καταναλωτών και η νομική σαφήνεια 
για τις επιχειρήσεις, και να αποφευχθούν, 
παράλληλα, το υψηλό κόστος και οι 
κίνδυνοι, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·

2. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστεί το υφιστάμενο ενωσιακό 
πλαίσιο περί ευθύνης, και ειδικότερα η 
οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 
(οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων – ΕΕΠ), ώστε 
να καλύπτει τον ψηφιακό κόσμο· καλεί 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 
ΕΕΠ και, στο πλαίσιο αυτό, να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 
τίθενται από τις αναδυόμενες ψηφιακές 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) ή η 
ρομποτική, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική προστασία των πολιτών 
και των καταναλωτών από βλάβη, καθώς 
και η ασφάλεια δικαίου για τις 
επιχειρήσεις, και να αποφευχθούν, 
παράλληλα, το υψηλό κόστος και οι 
κίνδυνοι, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·

__________________ __________________
1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).

1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 27
Στέλιος Κούλογλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί 
ο βαθμός στον οποίο το υφιστάμενο 
πλαίσιο περί ευθύνης, και ειδικότερα η 
οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 

2. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί 
ο βαθμός στον οποίο το υφιστάμενο 
πλαίσιο περί ευθύνης, και ειδικότερα η 
οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 
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(οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων), πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των καταναλωτών και η νομική σαφήνεια 
για τις επιχειρήσεις, και να αποφευχθούν, 
παράλληλα, το υψηλό κόστος και οι 
κίνδυνοι, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις·

(οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων), πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των καταναλωτών και η νομική σαφήνεια 
για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις·

__________________ __________________
1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).

1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 28
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί 
ο βαθμός στον οποίο το υφιστάμενο 
πλαίσιο περί ευθύνης, και ειδικότερα η 
οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 
(οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων), πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία 
των καταναλωτών και η νομική σαφήνεια 
για τις επιχειρήσεις, και να αποφευχθούν, 
παράλληλα, το υψηλό κόστος και οι 
κίνδυνοι, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·

2. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το υφιστάμενο πλαίσιο 
περί ευθύνης, και ειδικότερα την οδηγία 
85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 (οδηγία για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων), προκειμένου να διασφαλιστεί 
η άκρως αποτελεσματική προστασία των 
καταναλωτών και η νομική σαφήνεια για 
τις επιχειρήσεις, και να αποφευχθούν, 
παράλληλα, το υψηλό κόστος και οι 
κίνδυνοι, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις·

__________________ __________________
1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1 Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 



PE652.384v01-00 18/54 AM\1205505EL.docx

EL

25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).

25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).

Or. en

Τροπολογία 29
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. αναγνωρίζει την πρόκληση που 
συνιστά ο προσδιορισμός της ευθύνης, σε 
περίπτωση που η βλάβη για τους 
καταναλωτές προκύπτει από αυτόνομες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων· καλεί την 
Επιτροπή να αναθεωρήσει την εν λόγω 
οδηγία και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
προσαρμογής εννοιών όπως «προϊόν», 
«ζημία» και «ελάττωμα» κατά τρόπο που 
να συνάδει με τη νομοθεσία για την 
ασφάλεια των προϊόντων και την ευθύνη, 
καθώς και το ενδεχόμενο προσαρμογής 
των κανόνων που διέπουν το βάρος της 
απόδειξης, τονίζει δε ότι το βάρος της 
απόδειξης δεν βαρύνει σε καμία 
περίπτωση τον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 30
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι θα πρέπει 
οποιαδήποτε επικαιροποίηση του 
πλαισίου περί ευθύνης λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων να συμβαδίζει 
με την επικαιροποίηση της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ (οδηγία για την ασφάλεια 
των προϊόντων), προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα συστήματα ΤΝ 
ενσωματώνουν τις αρχές της ασφάλειας 
και της προστασίας ήδη από το στάδιο 
του σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 31
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει επίσης την ανάγκη να 
επανεκτιμηθεί το χρονικό πλαίσιο εντός 
του οποίου ο παραγωγός ευθύνεται για 
ελαττώματα που προκαλούνται από το 
προϊόν, καθώς τα προϊόντα που 
βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη 
μπορούν να καταστούν ανασφαλή κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους λόγω 
επικαιροποίησης ή μη του λογισμικού· 
ταυτόχρονα, και σε περιπτώσεις όπου ο 
προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνος, μπορεί να δικαιολογείται να 
θεωρείται υπεύθυνος ο παραγωγός για τη 
μη παροχή επικαιροποίησης λογισμικού 
που μπορεί να εξουδετερώσει τον κίνδυνο 
για την ασφάλεια·

Or. en
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Τροπολογία 32
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Svenja Hahn

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επισημαίνει ότι μία προτεινόμενη 
προσέγγιση για τη βελτίωση της 
ασφάλειας είναι η δημιουργία κινήτρων 
για αυξημένες εκ των προτέρων 
επενδύσεις στην ασφάλεια από φορείς 
ανάπτυξης συστημάτων ΤΝ· επισημαίνει 
ότι η δημοσιοποίηση του κώδικα πηγής 
θα μπορούσε να παράσχει κίνητρα για την 
ανάπτυξη ασφαλούς λογισμικού και 
ταυτόχρονα να ενισχύσει την οικονομική 
και νομική του ελκυστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 33
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει η 
αναθεώρηση της οδηγίας για την ευθύνη 
λόγω ελαττωματικών προϊόντων να 
ευθυγραμμιστεί με τον γενικό κανονισμό 
της ΕΕ για την προστασία δεδομένων 
(ΓΚΠΔ) και να στηριχθεί σε αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 34
Στέλιος Κούλογλου
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης θα εξακολουθεί να περιορίζεται 
σε σαφώς προσδιορισμένα προβλήματα 
για τα οποία υπάρχουν εφικτές λύσεις και 
θα αφήνει περιθώρια για περαιτέρω 
τεχνολογικές εξελίξεις·

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 35
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις·

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον θα μπορούσε ένας 
κανονισμός σχετικά με τη γενική ευθύνη 
για τα προϊόντα να συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου αυτού· τονίζει, 
ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
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περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 36
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις·

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον θα μπορούσε ένας 
κανονισμός σχετικά με τη γενική ευθύνη 
για τα προϊόντα να συμβάλει στην 
επίτευξη του στόχου αυτού· τονίζει, 
ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 37
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
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υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις·

υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου του 
ελεύθερου λογισμικού ανοικτής πηγής·

Or. en

Τροπολογία 38
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις·

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης και 
περί προστασίας των καταναλωτών, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της Ένωσης 
θα εξακολουθεί να περιορίζεται σε σαφώς 
προσδιορισμένα προβλήματα για τα οποία 
υπάρχουν εφικτές λύσεις και θα αφήνει 
περιθώρια για περαιτέρω τεχνολογικές 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 39
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· 
τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της 
Ένωσης θα εξακολουθεί να περιορίζεται 
σε σαφώς προσδιορισμένα προβλήματα 
για τα οποία υπάρχουν εφικτές λύσεις και 
θα αφήνει περιθώρια για περαιτέρω 
τεχνολογικές εξελίξεις·

3. τονίζει ότι κάθε αναθεώρηση του 
υφιστάμενου πλαισίου περί ευθύνης θα 
πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω 
εναρμόνιση των κανόνων περί ευθύνης, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού και να αποφευχθεί η 
ανισόρροπη προστασία των 
καταναλωτών λόγω της μεμονωμένης 
νομοθεσίας του κάθε κράτους μέλους, η 
οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει 
περιττό κατακερματισμό της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 40
Geert Bourgeois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι ορισμοί και οι έννοιες στο 
πλαίσιο της ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων πρέπει να επικαιροποιηθούν 
λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η 
πολυπλοκότητα, η αυτονομία και η 
αδιαφάνεια·

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι ορισμοί και οι έννοιες στο 
πλαίσιο της ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων πρέπει να επικαιροποιηθούν 
λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως 
για να ληφθούν υπόψη αλλαγές στις 
εφαρμογές που ενδέχεται να προκύψουν 
αυτόνομα μετά τη διάθεση του προϊόντος 
στην αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 41
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andreas 
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Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι ορισμοί και οι έννοιες στο 
πλαίσιο της ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων πρέπει να επικαιροποιηθούν 
λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η 
πολυπλοκότητα, η αυτονομία και η 
αδιαφάνεια·

4. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει το πλαίσιο ευθύνης λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συγκεκριμένες προκλήσεις που 
θέτει η ψηφιοποίηση για το δίκαιο περί 
ευθύνης, όπως η πολυπλοκότητα, η 
συνδεσιμότητα, ο ανοικτός χαρακτήρας, 
η αυτονομία, η αδιαφάνεια, η (μη) 
προβλεψιμότητα, ο βασικός ρόλος των 
δεδομένων και η τρωτότητα·

Or. en

Τροπολογία 42
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι ορισμοί και οι έννοιες στο 
πλαίσιο της ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων πρέπει να επικαιροποιηθούν 
λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η 
πολυπλοκότητα, η αυτονομία και η 
αδιαφάνεια·

4. καλεί την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει το πλαίσιο ευθύνης λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συγκεκριμένες προκλήσεις που 
θέτει η ψηφιοποίηση για το δίκαιο περί 
ευθύνης, όπως η πολυπλοκότητα, η 
συνδεσιμότητα, ο ανοικτός χαρακτήρας, 
η αυτονομία, η αδιαφάνεια, η (μη) 
προβλεψιμότητα, ο βασικός ρόλος των 
δεδομένων και η τρωτότητα·

Or. en

Τροπολογία 43
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον οι ορισμοί και οι έννοιες στο 
πλαίσιο της ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων πρέπει να επικαιροποιηθούν 
λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών των 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η 
πολυπλοκότητα, η αυτονομία και η 
αδιαφάνεια·

4. καλεί την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το πλαίσιο της ευθύνης 
λόγω ελαττωματικών προϊόντων 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των εφαρμογών τεχνητής 
νοημοσύνης, όπως η πολυπλοκότητα, η 
αυτονομία, η αδιαφάνεια και ο 
απρόβλεπτος χαρακτήρας·

Or. en

Τροπολογία 44
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
επίσης κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης 
περί ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει το λογισμικό στον ορισμό 
των «προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας 
για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων, σύμφωνα με το πνεύμα του 
ισχύοντος κεκτημένου για τους 
καταναλωτές, και ειδικότερα τον ορισμό 
των «αγαθών με ψηφιακά στοιχεία» 
δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 3 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 (οδηγία για το 
ψηφιακό περιεχόμενο) και των «αγαθών» 
δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 5 
στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 
(οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών), και να 
επικαιροποιήσει έννοιες όπως 
«παραγωγός», «ζημία» και «ελάττωμα», 
παροτρύνει δε την Επιτροπή να 
αναθεωρήσει το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
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ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες, ιδίως δεδομένου ότι η οδηγία 
για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων καλύπτει μόνο τις σωματικές 
βλάβες και τις υλικές ζημίες που 
προκαλούνται στους καταναλωτές, ενώ 
εξακολουθούν να μην καλύπτονται οι 
άυλες ζημίες και οι ζημίες σε δεδομένα ή 
άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 45
Geert Bourgeois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
συνιστά να συνεχίσει να ισχύει η βασική 
διάκριση ανάμεσα στον παραγωγό και 
στο προϊόν του, ήτοι στην εφαρμογή 
τεχνητής νοημοσύνης στην προκειμένη 
περίπτωση, και να μην αποκτήσει η ΤΝ 
δική της αυτόνομη προσωπικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης κατά 
πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 46
Στέλιος Κούλογλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην πρότασή της για την 
επικαιροποίηση της οδηγίας για την 
ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων 
την ευθύνη των πλατφορμών που 
λειτουργούν ως επιγραμμικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 47
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει την οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων και να 
επικαιροποιήσει έννοιες όπως 
«παραγωγός», «ζημία» και «ελάττωμα»· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
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έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες και να θεωρεί ότι ο κανόνας 
της προστασίας της ιδιωτικότητας και 
της ασφάλειας ήδη από το στάδιο του 
σχεδιασμού αποτελεί εύλογη προσδοκία 
των καταναλωτών όσον αφορά τα 
ψηφιακά τους προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 48
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων, καθορίζοντας κατά πόσον το 
ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές 
υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο προσαρμογής εννοιών όπως 
«παραγωγός», «ζημία» και «ελάττωμα»· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται και να αποζημιώνονται 
αποτελεσματικά τα ζημιωθέντα μέρη όσον 
αφορά προϊόντα που αγοράζονται ως 
δέσμη με συναφείς υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 50
Antonius Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων, καθορίζοντας κατά πόσον το 
ψηφιακό περιεχόμενο και οι ψηφιακές 
υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της, και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο προσαρμογής εννοιών όπως 
«παραγωγός», «ζημία» και «ελάττωμα»· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει επίσης 
κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης περί 
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προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 51
Marion Walsmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και να επικαιροποιηθούν 
έννοιες όπως «παραγωγός», «ζημία» και 
«ελάττωμα» και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
επίσης κατά πόσον το πλαίσιο ευθύνης 
περί ελαττωματικών προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
ζημιωθέντα μέρη όσον αφορά προϊόντα 
που αγοράζονται ως δέσμη με συναφείς 
υπηρεσίες·

5. παροτρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει κατά πόσον είναι απαραίτητο να 
περιληφθεί το λογισμικό στον ορισμό των 
«προϊόντων» στο πλαίσιο της οδηγίας για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων και ζητεί από την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει έννοιες όπως 
«παραγωγός», «ζημία» και «ελάττωμα» 
και να εξετάσει επίσης κατά πόσον το 
πλαίσιο ευθύνης περί ελαττωματικών 
προϊόντων πρέπει να αναθεωρηθεί 
προκειμένου να προστατεύονται 
αποτελεσματικά τα ζημιωθέντα μέρη όσον 
αφορά προϊόντα που αγοράζονται ως 
δέσμη με συναφείς υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 52
Marion Walsmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η οδηγία για την ευθύνη 
λόγω ελαττωματικών προϊόντων θεωρεί 
τη στιγμή κατά την οποία τα προϊόντα 
τίθενται σε κυκλοφορία ως καθοριστική 
στιγμή για την ευθύνη των παραγωγών 
και ότι, όσον αφορά τα συστήματα ΤΝ, ο 
παραγωγός διατηρεί κάποιον βαθμό 
ελέγχου αφότου τεθεί το προϊόν σε 
κυκλοφορία· ζητεί, ως εκ τούτου, από την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει την έννοια 
αυτή κατά την αναθεώρηση της οδηγίας 
για την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης και οι συσκευές που τα 
χρησιμοποιούν αποτελούν προϊόντα και 
πρέπει να εξακολουθούν να διέπονται από 
τις ρυθμίσεις για τα προϊόντα, χωρίς να 
υπάγονται σε ειδική κατηγορία 
εξαιρέσεων·

Or. fr

Τροπολογία 54
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ότι θα πρέπει το πεδίο 
εφαρμογής της νέας νομοθεσίας ή η 
επικαιροποίηση της οδηγίας για την 
ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων 
να εφαρμόζεται σε όλα τα υλικά και άυλα 
αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των 
ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 55
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Axel 
Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει την ευθύνη των επιγραμμικών 
αγορών με γνώμονα τον χαρακτηρισμό 
τους ως «προμηθευτή» σύμφωνα με την 
οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 56
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, 
σε στενό συντονισμό με τις αντίστοιχες 
πιθανές προσαρμογές του ενωσιακού 
πλαισίου ασφάλειας, κατά πόσον η έννοια 
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του «χρόνου κατά τον οποίον το προϊόν 
τέθηκε σε κυκλοφορία», η οποία 
χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στην 
οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων, εξυπηρετεί 
τον σκοπό της όσον αφορά τις 
αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατή η 
τροποποίηση ή μεταβολή τους υπό τον 
έλεγχο του παραγωγού μετά τη διάθεσή 
τους στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 57
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να θεωρείται 
υπεύθυνος ένας παραγωγός 
συγκεκριμένων αναδυόμενων ψηφιακών 
τεχνολογιών για απρόβλεπτα ελαττώματα, 
σε περιπτώσεις όπου ήταν προβλέψιμο 
ότι ενδεχομένως θα προέκυπταν 
απρόβλεπτες εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 58
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 6. επισημαίνει ότι, λόγω της 



AM\1205505EL.docx 35/54 PE652.384v01-00

EL

εξασφαλιστεί ένα δίκαιο σύστημα 
ευθύνης το οποίο να επιτρέπει στους 
καταναλωτές να αποδεικνύουν ότι το 
ελάττωμα ενός προϊόντος προκαλεί ζημία, 
ακόμη και αν εμπλέκεται λογισμικό τρίτων 
ή είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία του 
ελαττώματος, για παράδειγμα όταν τα 
προϊόντα αποτελούν μέρος ενός 
περίπλοκου διασυνδεδεμένου 
περιβάλλοντος του διαδικτύου των 
πραγμάτων·

πολυπλοκότητας, της συνδεσιμότητας και 
της αδιαφάνειας των προϊόντων που 
βασίζονται στην ΤΝ και σε νέες 
τεχνολογίες, θα ήταν ενδεχομένως 
δύσκολο για τους καταναλωτές να 
αποδείξουν ποιο ελάττωμα ενός προϊόντος 
προκάλεσε ζημία, καθώς δεν μπορεί να 
υποτεθεί ότι οι καταναλωτές διαθέτουν 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ή ειδικές 
τεχνικές γνώσεις· επομένως, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης της οδηγίας για την 
ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων, 
θα πρέπει να αρκεί να αποδείξει ο 
καταναλωτής ότι υπέστη ζημία, ακόμη 
και αν εμπλέκεται λογισμικό τρίτων ή είναι 
δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία του 
ελαττώματος·

Or. en

Τροπολογία 59
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ένα δίκαιο σύστημα 
ευθύνης το οποίο να επιτρέπει στους 
καταναλωτές να αποδεικνύουν ότι το 
ελάττωμα ενός προϊόντος προκαλεί ζημία, 
ακόμη και αν εμπλέκεται λογισμικό τρίτων 
ή είναι δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία του 
ελαττώματος, για παράδειγμα όταν τα 
προϊόντα αποτελούν μέρος ενός 
περίπλοκου διασυνδεδεμένου 
περιβάλλοντος του διαδικτύου των 
πραγμάτων·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί η δίκαιη και αποδοτική 
κατανομή των ζημιών προκειμένου να 
ανατεθεί η ευθύνη με τον πλέον 
κατάλληλο τρόπο· υπογραμμίζει τη 
σημασία να καταστεί δυνατό να 
αποδεικνύουν τα θύματα ότι το ελάττωμα 
ενός προϊόντος προκαλεί ζημία, ακόμη και 
αν εμπλέκεται λογισμικό τρίτων ή είναι 
δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία του 
ελαττώματος, για παράδειγμα όταν τα 
προϊόντα αποτελούν μέρος ενός 
περίπλοκου διασυνδεδεμένου 
περιβάλλοντος του διαδικτύου των 
πραγμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 60
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ένα δίκαιο σύστημα ευθύνης 
το οποίο να επιτρέπει στους καταναλωτές 
να αποδεικνύουν ότι το ελάττωμα ενός 
προϊόντος προκαλεί ζημία, ακόμη και αν 
εμπλέκεται λογισμικό τρίτων ή είναι 
δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία του 
ελαττώματος, για παράδειγμα όταν τα 
προϊόντα αποτελούν μέρος ενός 
περίπλοκου διασυνδεδεμένου 
περιβάλλοντος του διαδικτύου των 
πραγμάτων·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ένα δίκαιο σύστημα ευθύνης 
στην αλυσίδα εμπορικών συναλλαγών το 
οποίο να επιτρέπει στους καταναλωτές να 
αποδεικνύουν ότι το ελάττωμα ενός 
προϊόντος προκαλεί ζημία, ακόμη και αν 
εμπλέκεται λογισμικό τρίτων ή είναι 
δύσκολο να εντοπιστεί η αιτία του 
ελαττώματος, για παράδειγμα όταν τα 
προϊόντα αποτελούν μέρος ενός 
περίπλοκου διασυνδεδεμένου 
περιβάλλοντος του διαδικτύου των 
πραγμάτων·

Or. en

Τροπολογία 61
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις, 
καθώς και να διασφαλίσει τη δίκαιη 
αντιμετώπιση και να μετριάσει τις 
πληροφοριακές ασυμμετρίες που 
επιδεινώνουν την κατάσταση των 
ζημιωθέντων μερών·
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Or. en

Τροπολογία 62
Geert Bourgeois

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις· 
τονίζει ότι θα πρέπει κάθε τέτοια 
διαπίστωση, εφόσον καταδεικνύεται ότι 
είναι αναγκαία, να έχει περιορισμένο 
πεδίο εφαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 63
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Marc Angel, 
Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να αντιστρέψει 
το βάρος της απόδειξης ώστε να μην 
επιβαρύνει τον καταναλωτή, προκειμένου 
να ενδυναμωθούν οι ζημιωθέντες 
καταναλωτές, αποτρέποντας παράλληλα 
την κατάχρηση και παρέχοντας νομική 
σαφήνεια για τις επιχειρήσεις, ιδίως οι 
πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες 
επιχειρήσεις·

Or. en



PE652.384v01-00 38/54 AM\1205505EL.docx

EL

Τροπολογία 64
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο προσαρμογής των κανόνων 
που διέπουν το βάρος της απόδειξης για 
βλάβες που προκαλούνται από 
αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές ώστε να 
προασπίζονται τα δικαιώματά τους, 
αποτρέποντας παράλληλα την κατάχρηση 
και παρέχοντας νομική σαφήνεια για τις 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 66
Antonius Manders



AM\1205505EL.docx 39/54 PE652.384v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο προσαρμογής των κανόνων 
που διέπουν το βάρος της απόδειξης για 
βλάβες που προκαλούνται από 
αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 67
Στέλιος Κούλογλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να αντιστρέψει 
το βάρος της απόδειξης προκειμένου να 
ενδυναμωθούν οι ζημιωθέντες 
καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται 
σήμερα αντιμέτωποι με περιττό βάρος 
κατά την απονομή δικαιοσύνης, 
αποτρέποντας παράλληλα την κατάχρηση 
και παρέχοντας νομική σαφήνεια για τις 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 68
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον και σε ποιο βαθμό θα πρέπει 
να αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης 
προκειμένου να ενδυναμωθούν οι 
ζημιωθέντες καταναλωτές, αποτρέποντας 
παράλληλα την κατάχρηση και παρέχοντας 
νομική σαφήνεια για τις επιχειρήσεις·

7. καλεί την Επιτροπή να προτείνει να 
αντιστραφεί το βάρος της απόδειξης σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και βάσει 
σαφών κριτηρίων προκειμένου να 
ενδυναμωθούν οι καταναλωτές, 
αποτρέποντας παράλληλα την κατάχρηση 
και παρέχοντας νομική σαφήνεια για τις 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 69
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την επιβολή υποχρέωσης 
στους παραγωγούς αναδυόμενων 
ψηφιακών τεχνολογιών για τον εφοδιασμό 
των προϊόντων τους με μέσα καταγραφής 
πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία 
της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των 
δεδομένων και τους κανόνες που αφορούν 
την προστασία του εμπορικού 
απορρήτου, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 
άλλων, την πιθανότητα εκδήλωσης 
κινδύνου ως προς την τεχνολογία αυτή, 
κατά πόσον είναι κατάλληλος και 
αναλογικός ο εν λόγω δασμός, καθώς και 
την τεχνική σκοπιμότητα και το κόστος 
του· η μη συμμόρφωση με την εν λόγω 
υποχρέωση ή η άρνηση παροχής στο 
θύμα εύλογης πρόσβασης στις 
πληροφορίες αυτές θα μπορούσε να 
αποτελέσει μαχητό τεκμήριο ευθύνης του 
παραγωγού·

Or. en
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Τροπολογία 70
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι αποδείχθηκε 
σημαντική και εύλογη η αρχή ανάπτυξης-
επικινδυνότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7 
στοιχείο ε) της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 71
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. υπογραμμίζει ότι η 
εξηγησιμότητα, η ερμηνευσιμότητα και η 
ιχνηλασιμότητα των συστημάτων ΤΝ 
είναι καίριας σημασίας για να 
διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί ευθύνης 
παρέχουν επαρκή, αποδοτική και δίκαιη 
κατανομή αρμοδιοτήτων· ζητεί, 
επομένως, από την Επιτροπή να εκδώσει 
δεσμευτικούς κανόνες για τις εταιρείες 
όσον αφορά τη δημοσίευση εκθέσεων 
διαφάνειας, μεταξύ άλλων για την 
ύπαρξη, τη λειτουργικότητα, τη 
διαδικασία, τα βασικά κριτήρια και τη 
λογική των χρησιμοποιούμενων συνόλων 
δεδομένων. καθώς και για τα πιθανά 
αποτελέσματα των αλγοριθμικών 
συστημάτων και των προσπαθειών για 
τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον 
μετριασμό της ζημίας που προκαλείται 
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από τα συστήματα ΤΝ, με έγκαιρο, 
ακριβή, εύκολα αναγνώσιμο και 
προσβάσιμο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 72
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
δεσμευτικούς κανόνες για τις εταιρείες 
και τους δημόσιους φορείς όσον αφορά 
την τεκμηρίωση της ανάπτυξης των 
συστημάτων ΤΝ· σημειώνει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πλήρη 
πρόσβαση στα έγγραφα εκτίμησης 
κινδύνου, στα έγγραφα τεκμηρίωσης του 
λογισμικού, στους αλγόριθμους και στα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται, 
σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης· θα πρέπει να δοθούν εν 
προκειμένω πρόσθετα προνόμια στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 73
Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
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πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική σαφήνεια·

πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική σαφήνεια· 
προτείνει να μεταφράζονται οι εν λόγω 
διαφορετικές προσεγγίσεις σε 
διαφορετικές υποχρεώσεις όσον αφορά 
την κατασκευή των προϊόντων, από τις 
οποίες θα προκύπτουν διαφορετικά 
καθεστώτα ευθύνης, με σαφή μηχανισμό 
και διαχωρισμό· συνιστά να 
μεταφράζονται οι υποχρεώσεις αυτές σε 
εγγυήσεις κατά την παραμετροποίηση 
των συστημάτων ΤΝ, ιδίως όσον αφορά 
την αλληλεπίδρασή τους με τρίτα 
συστήματα, πρωτίστως επιγραμμικά, ή 
με συνδεδεμένα αντικείμενα· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει ειδικότερα τη 
διαφορά στις υποχρεώσεις και στα 
καθεστώτα ευθύνης, ανάλογα με το εάν ο 
καταναλωτής ή ο χρήστης του προϊόντος 
ΤΝ είναι ιδιώτης ή έμπορος, ως εξής:
— όσον αφορά την επαγγελματική αστική 
ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της 
διάθεσης υπεργολάβων ή υπαλλήλων από 
μια επιχείρηση:
○ θα πρέπει απλό τεκμήριο ευθύνης να 
εφαρμόζεται στον πάροχο του προϊόντος 
ΤΝ, ανεξάρτητα από την ιδιότητά του 
(κατασκευαστής, πωλητής ή 
δικαιοπάροχος), ο δε καθοριστικός 
παράγοντας είναι η χρονική στιγμή, κατά 
μήκος της αλυσίδας μετάδοσης του 
προϊόντος, οπότε ορίζεται το δυναμικό ή 
η παραμετροποίηση σε σχέση με το 
γεγονός από το οποίο προκύπτει η 
ευθύνη·
○ θα πρέπει ο εν λόγω πάροχος να 
δύναται να απαλλαγεί από την ευθύνη 
αυτή, εφόσον αποδείξει την υπαιτιότητα 
του επαγγελματία χρήστη, με την 
επιφύλαξη της ορθής λειτουργίας των 
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τεχνολογικών εγγυήσεων βάσει των 
οποίων γίνεται επίκληση της ευθύνης του, 
και με την επιφύλαξη της γνώσης και της 
κατανόησης, από πλευράς του 
επαγγελματία χρήστη, των όρων χρήσης 
του συστήματος ΤΝ, κάτι για το οποίο θα 
πρέπει ο πάροχος να φέρει ταυτόχρονα 
την ευθύνη και το βάρος της απόδειξης·
— όσον αφορά την προσωπική αστική 
ευθύνη, με την επιφύλαξη της ευθύνης 
που φέρουν οι επαγγελματίες εντολοδόχοι 
για τους υπαλλήλους τους:
○ θα πρέπει να επιβάλλεται στους 
παρόχους, κατασκευαστές ή 
μεταπωλητές υψηλότερο επίπεδο 
εγγυήσεων και παραμετροποίησης 
αντίστοιχο του πλέον υψηλού επιπέδου 
κινδύνου που εφαρμόζεται κατά τη 
διάθεση στην αγορά προϊόντων ΤΝ για 
ιδιώτες, ιδίως όσον αφορά την 
επικοινωνία με άλλα συστήματα (όπως τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το 
διαδίκτυο) ή τα συνδεδεμένα αντικείμενα 
(όπως συστήματα ασφάλειας ή 
συναγερμού), σύμφωνα με καθορισμένα 
πρότυπα·
○ θα πρέπει πάσα αστική ζημία για την 
οποία ευθύνεται ένα προϊόν ΤΝ να 
συνεπάγεται αυτομάτως την απλή ευθύνη 
του παρόχου, ο οποίος δύναται να 
απαλλαγεί από αυτήν, εφόσον αποδείξει 
ότι το προϊόν του συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα·
○ δεδομένου του απρόβλεπτου 
χαρακτήρα των επιπτώσεων και των 
ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν από 
τα προϊόντα ΤΝ, θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο να περιοριστεί το 
ποσό της αποζημίωσης που μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος προσώπου το οποίο 
μηνύεται για άνευ πταίσματος αστική 
ευθύνη όσον αφορά προϊόν ΤΝ, με την 
επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την 
κάλυψη υπερβάλλουσας ζημιάς·

Or. fr
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Τροπολογία 74
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική σαφήνεια·

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική σαφήνεια· 
θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει όσοι 
εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της 
ανάπτυξης, της υλοποίησης και της 
χρήσης βασιζόμενων στην ΤΝ 
συστημάτων να είναι υπόλογοι 
κατ’  αναλογία της ευθύνης τους· 
προτείνει να χρησιμοποιούνται 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, 
όπως η τεχνολογία blockchain, για τη 
βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων, προκειμένου να εντοπίζονται 
καλύτερα όσοι εμπλέκονται στα διάφορα 
στάδια·

Or. en

Τροπολογία 75
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alexandra Geese

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική σαφήνεια·

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές και την κοινωνία εν 
γένει σε συγκεκριμένους τομείς και 
χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης· τα 
αλγοριθμικά συστήματα που ενδέχεται να 
προκαλέσουν σωματική ή υλική ζημία, να 
καταπατήσουν θεμελιώδη δικαιώματα 
και θεμελιώδεις ελευθερίες, να 
επηρεάσουν την πρόσβαση ενός ατόμου 
σε κρίσιμους πόρους ή να επηρεάσουν τη 
συμμετοχή του στην κοινωνία δεν πρέπει 
να θεωρείται ότι ανήκουν στην πλέον 
χαμηλή κατηγορία κινδύνου· 
υπογραμμίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση, 
που θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
διάφορα επίπεδα κινδύνου, θα πρέπει να 
βασίζεται σε σαφή κριτήρια και να παρέχει 
ασφάλεια δικαίου και να υπόκειται σε 
τακτική επανεκτίμηση·

Or. en

Τροπολογία 76
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 

8. επισημαίνει ότι, στο στάδιο της 
ευθύνης, δεν είναι κατάλληλη μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου, δεδομένου ότι η ζημία 
έχει προκληθεί και το προϊόν έχει 
αποδειχθεί επικίνδυνο·
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προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική 
σαφήνεια·

Or. en

Τροπολογία 77
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει νομική σαφήνεια·

8. επισημαίνει την ανάγκη για μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
βάσει κινδύνου εντός του υφιστάμενου 
πλαισίου ευθύνης, η οποία να λαμβάνει 
υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου 
για τους καταναλωτές σε συγκεκριμένους 
τομείς και χρήσεις της τεχνητής 
νοημοσύνης· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
προσέγγιση, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα επίπεδα 
κινδύνου, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή 
κριτήρια και να παρέχει ασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 78
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να καταργήσει 
την έννοια του «χρόνου κατά τον οποίον 
το προϊόν διατέθηκε στην αγορά», η 
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οποία δεν είναι πλέον κατάλληλη, 
δεδομένων των δυναμικών 
χαρακτηριστικών των ψηφιακών 
αγαθών· υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή 
ο παραγωγός εξακολουθεί να έχει υπό τον 
έλεγχό του το προϊόν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα αφότου το διαθέσει στην 
αγορά· ζητεί επιτακτικά να 
επανεξεταστούν τα χρονοδιαγράμματα 
για την υποβολή καταγγελίας δυνάμει της 
οδηγίας για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 79
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. τονίζει ότι ο παραγωγός ευθύνεται 
για τα προϊόντα από την ΕΕ και για τα 
προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ, τα οποία 
πωλούνται μέσω επιγραμμικής αγοράς, 
ενώ όταν δεν μπορεί να εντοπιστεί ο 
παραγωγός, η επιγραμμική αγορά φέρει 
την ευθύνη του προμηθευτή, δεδομένου 
ότι οι επιγραμμικές αγορές δεν αποτελούν 
πλέον παθητικό διαμεσολαβητή·

Or. en

Τροπολογία 80
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει προσεκτικά τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
καθιέρωσης ενός μοντέλου 
αντικειμενικής ευθύνης για τα προϊόντα 
που περιέχουν εφαρμογές τεχνητής 
νοημοσύνης και να εξετάσει την 
εφαρμογή του μόνο σε συγκεκριμένους 
τομείς υψηλού κινδύνου· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να τηρείται αυστηρά η αρχή 
της αναλογικότητας, εάν διατηρηθεί αυτή 
η προσέγγιση.

9. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
μοντέλο ευθύνης των προϊόντων που 
περιέχουν εφαρμογές ΤΝ σε μια 
διαδικασία δύο σταδίων· πρώτον, να 
προβλέπεται η ευθύνη βάσει πταίσματος 
του παρόχου, σε βάρος του οποίου θα 
πρέπει το θιγόμενο πρόσωπο να 
δικαιούται να ασκήσει αγωγή 
αποζημίωσης· σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθεί 
υπαιτιότητα του παρόχου, θα πρέπει να 
θεωρείται αυστηρά υπεύθυνος ο 
παραγωγός ή ο χειριστής παρασκηνίου· 
θεωρεί ότι η διαδικασία δύο σταδίων 
είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι θα αποζημιώνονται τα 
θύματα για ζημίες που προκαλούνται από 
βασιζόμενα στην ΤΝ συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 81
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει προσεκτικά τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
καθιέρωσης ενός μοντέλου αντικειμενικής 
ευθύνης για τα προϊόντα που περιέχουν 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να 
εξετάσει την εφαρμογή του μόνο σε 
συγκεκριμένους τομείς υψηλού κινδύνου· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρείται 
αυστηρά η αρχή της αναλογικότητας, εάν 
διατηρηθεί αυτή η προσέγγιση.

9. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει προσεκτικά τη θέσπιση 
χωριστού αλλά συμπληρωματικού 
καθεστώτος αντικειμενικής ευθύνης για τα 
συστήματα ΤΝ που ενέχουν υψηλό 
κίνδυνο να προκαλέσουν βλάβη ή ζημία 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά 
τρόπο τυχαίο και αδύνατο να προβλεφθεί 
εκ των προτέρων, λαμβάνοντας υπόψη 
τον πιθανό αντίκτυπο της βλάβης στην 
προστασία των πολιτών και των 
καταναλωτών, στην ικανότητα των 
επιχειρήσεων – ιδίως των ΜΜΕ – να 
καινοτομούν, στη συνοχή του πλαισίου 
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της Ένωσης για την ασφάλεια και την 
ευθύνη και στις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 82
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει προσεκτικά τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 
καθιέρωσης ενός μοντέλου αντικειμενικής 
ευθύνης για τα προϊόντα που περιέχουν 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να 
εξετάσει την εφαρμογή του μόνο σε 
συγκεκριμένους τομείς υψηλού κινδύνου· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρείται 
αυστηρά η αρχή της αναλογικότητας, εάν 
διατηρηθεί αυτή η προσέγγιση.

9. ζητεί από την Επιτροπή να 
καθιερώσει ένα μοντέλο αντικειμενικής 
ευθύνης για τα προϊόντα που περιέχουν 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και να 
εξετάσει την εφαρμογή του μόνο σε 
συγκεκριμένους τομείς υψηλότερου 
κινδύνου· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
τηρείται αυστηρά η αρχή της 
αναλογικότητας και να υφίσταται ένας 
σαφής κατάλογος κριτηρίων 
συμφωνηθέντων από τους συννομοθέτες.

Or. en

Τροπολογία 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. ζητεί επιτακτικά να έχουν 
περιορισμένη διάρκεια ζωής τα 
συστήματα ΤΝ για ιδιώτες, χωρίς να 
αποκλείεται η εκ νέου εγκατάσταση ίδιου 
συστήματος με πανομοιότυπη 
παραμετροποίηση μόλις λήξει το 
σύστημα που ήταν εγκατεστημένο τη 
στιγμή της πώλησης· συνιστά, κατά τη 
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διάρκεια ζωής του προϊόντος, να φέρει ο 
κατασκευαστής την υποχρέωση εγγύησης 
συμμόρφωσης, η οποία θα επιβάλλεται 
μέσω τακτικής τεχνικής επιθεώρησης, η 
ολοκλήρωση της οποίας θα επιφέρει 
κατ’ αποκοπήν παράταση της ισχύουσας 
εγγύησης·

Or. fr

Τροπολογία 84
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι η νέα νομοθεσία για 
την ευθύνη λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αλγόριθμοι όσον αφορά την 
εξασφάλιση της μη εισαγωγής 
διακρίσεων, της διαφάνειας και της 
εξηγησιμότητας, καθώς και της ευθύνης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
παρακολουθούνται οι αλγόριθμοι και να 
αξιολογούνται οι συναφείς κίνδυνοι, να 
χρησιμοποιούνται αμερόληπτα σύνολα 
δεδομένων υψηλής ποιότητας, καθώς και 
να παρέχεται βοήθεια σε άτομα ώστε να 
αποκτούν πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 85
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι θα πρέπει η Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης 
προσαρμοσμένων κανόνων για την 
ευθύνη σε τομείς όπου ενδέχεται να 
προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι, οι οποίοι 
μπορεί να υπονομεύσουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και να έχουν υψηλό κόστος 
τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε κοινωνικό 
επίπεδο, όπως όταν οι εφαρμογές ΤΝ 
χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 86
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 
την καταλληλότητα της υποχρεωτικής 
ασφάλισης της ευθύνης για εφαρμογές 
ΤΝ, η οποία θα μπορούσε να παράσχει 
προστασία σε τρίτους που εκτίθενται σε 
αυξημένο κίνδυνο βλάβης και καλύτερη 
πρόσβαση στην αποζημίωση για τα 
θύματα· σημειώνει, ωστόσο, ότι μπορεί 
να είναι δύσκολο να υπολογιστούν οι 
ασφαλιστικές προσφορές για ορισμένους 
κινδύνους, λόγω της έλλειψης εμπειρίας 
στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΤΝ· 
θεωρεί, επομένως, ότι θα πρέπει 
οποιεσδήποτε νομικές διατάξεις στο 
πλαίσιο αυτό να θεσπιστούν κατόπιν 
προσεκτικής ανάλυσης και να είναι 
επαρκώς ισορροπημένες ώστε να μην 
εμποδίζουν την εφαρμογή της 
τεχνολογίας ΤΝ στην ενιαία αγορά και να 
προωθούν αποτελεσματικά την 
καινοτομία.
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Or. en

Τροπολογία 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη 
να παρέχουν στις δικαστικές υπηρεσίες 
τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που 
θα συνδράμουν τις δικαστικές υπηρεσίες 
κατά τον προσδιορισμό της τεχνικής 
σημασίας των περιστάσεων της υπόθεσης 
προκειμένου να προσδιοριστεί η 
εφαρμοστέα ευθύνη, με σκοπό να είναι σε 
θέση οι δικαστικές αρχές να επιλύουν 
ταχέως τις διαφορές, με σεβασμό προς 
την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, και 
χωρίς να εξαρτώνται από εξωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη, την οποία θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να παράσχουν 
μόνον επαγγελματίες, λόγω του 
ειδικευμένου χαρακτήρα της ΤΝ.

Or. fr

Τροπολογία 88
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
συγκεκριμένα μέτρα (όπως το μητρώο 
περιπτώσεων ευθύνης λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων), ώστε να 
ενισχύεται η διαφάνεια και να 
παρακολουθείται η κυκλοφορία 
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ελαττωματικών προϊόντων στην ΕΕ· 
είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
και υψηλό επίπεδο πληροφόρησης 
σχετικά με τα διαθέσιμα προς αγορά 
προϊόντα.

Or. en


