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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas atlieka 
vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame 
gyvenime ir gali prisidėti prie inovacijų 
kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti 
naudos vartotojams dėl novatoriškų 
gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų;

A. kadangi naujos skaitmeninės 
technologijos, pvz., dirbtinis intelektas, 
daiktų ir paslaugų internetas arba 
robotika atlieka ir ateityje atliks vis 
didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame 
gyvenime ir gali prisidėti prie inovacijų 
kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti 
naudos vartotojams dėl novatoriškų 
gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas atlieka 
vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame 
gyvenime ir gali prisidėti prie inovacijų 
kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti 
naudos vartotojams dėl novatoriškų 
gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų;

A. kadangi dirbtinis intelektas atlieka 
vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame 
gyvenime ir gali prisidėti prie inovacijų 
kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti 
naudos vartotojams dėl novatoriškų 
gaminių ir paslaugų, įmonėms – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų, o viešojo 
administravimo srityje – būtent dėl 
geresnių, labiau integruotų ir pritaikytų 
viešųjų paslaugų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas atlieka 
vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame 
gyvenime ir gali prisidėti prie inovacijų 
kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti 
naudos vartotojams dėl novatoriškų 
gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų;

A. kadangi naudojamas dirbtinis 
intelektas atlieka vis didesnį vaidmenį 
mūsų kasdieniame gyvenime ir gali 
prisidėti prie inovacijų diegimo ir kūrimo 
daugelyje sektorių bei suteikti naudos 
vartotojams dėl novatoriškų gaminių ir 
paslaugų, o įmonėms, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 4
Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinis intelektas atlieka 
vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame 
gyvenime ir gali prisidėti prie inovacijų 
kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti 
naudos vartotojams dėl novatoriškų 
gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų;

A. kadangi dirbtinis intelektas atlieka 
vis didesnį vaidmenį mūsų kasdieniame 
gyvenime ir gali prisidėti prie inovacijų 
kūrimo daugelyje sektorių bei suteikti 
naudos vartotojams dėl novatoriškų 
gaminių ir paslaugų, o įmonėms – dėl 
optimizuotų veiklos rezultatų ir didesnio 
konkurencingumo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi dėl šių naujų 
skaitmeninių technologijų keičiasi 
daugybės gaminių ir paslaugų ypatumai, 
todėl reikalingi aiškūs saugą ir 
atsakomybę reglamentuojantys teisės 
aktai, kuriais būtų užtikrinta tiek 
vartotojų apsauga, tiek įmonių teisinis 
tikrumas;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi tam, kad sistema būtų 
tinkama, ji turi būti taikoma visiems 
gaminiams, kuriuose naudojamas 
dirbtinis intelektas, ir jų sudedamosioms 
dalims, įskaitant algoritmus, programinę 
įrangą ir tokių gaminių naudojamus arba 
sukuriamus duomenis;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi bendra dirbtinio intelekto, 
robotikos ir susijusių technologijų 
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kūrimo, diegimo ir naudojimo Sąjungoje 
sistema turėtų apsaugoti vartotojus nuo 
galimos rizikos ir skatinti tokių 
technologijų patikimumą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dabartinę Sąjungos saugą 
ir atsakomybę reglamentuojančius teisės 
aktus gali prireikti pritaikyti, kaip 
pabrėžiama Komisijos ataskaitoje dėl 
dirbtinio intelekto, daiktų interneto ir 
robotikos poveikio saugai ir atsakomybei;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi gaminio sauga ir 
atsakomybė už gaminį yra du vienas kitą 
papildantys mechanizmai, kuriais 
siekiama to paties politinio tikslo, t. y. 
bendros prekių ir paslaugų rinkos 
veikimo, ir šioje nuomonėje siūloma 
atlikti galimas Sąjungos atsakomybę 
reglamentuojančių aktų korekcijas 
atsižvelgiant į padidėjusią naujų 
skaitmeninių technologijų svarbą;

Or. en
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Pakeitimas 10
Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
naudojimo ir plėtojimo taip pat gali kilti 
iššūkių dėl esamų gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų ir sumažėti 
jų veiksmingumas, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui ir gerovei dėl jų 
specifinių ypatumų;

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
naudojimo ir plėtojimo taip pat gali kilti 
iššūkių dėl esamų gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų, kurie 
nebūtinai yra pritaikyti prie šių naujų 
taikomųjų programų, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui ir gerovei dėl jų 
specifinių ypatumų; tačiau mano, kad tai 
neturėtų nulemti priešiško reguliavimo, 
priešingai, ragina vykdyti politiką, 
grindžiamą refleksija ir pasitikėjimo 
didinimu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
naudojimo ir plėtojimo taip pat gali kilti 
iššūkių dėl esamų gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų ir sumažėti 
jų veiksmingumas, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui ir gerovei dėl jų 
specifinių ypatumų;

B. kadangi dėl dirbtinio intelekto ir 
kitų naujų skaitmeninių technologijų 
naudojimo ir plėtojimo taip pat gali kilti 
iššūkių dėl esamų atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų ir sumažėti 
jų veiksmingumas, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui ir gerovei dėl jų 
specifinių ypatumų;

Or. en
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Pakeitimas 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
naudojimo ir plėtojimo taip pat gali kilti 
iššūkių dėl esamų gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų ir sumažėti 
jų veiksmingumas, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui ir gerovei dėl jų 
specifinių ypatumų;

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
naudojimo ir plėtojimo taip pat gali kilti 
iššūkių dėl esamų gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų ir sumažėti 
jų veiksmingumas, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui, gerovei ir apsaugai 
dėl jų specifinių ypatumų;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
naudojimo ir plėtojimo taip pat gali kilti 
iššūkių dėl esamų gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų ir sumažėti 
jų veiksmingumas, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui ir gerovei dėl jų 
specifinių ypatumų;

B. kadangi dėl gaminiuose integruotų 
dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
naudojimo, diegimo ir plėtojimo taip pat 
gali kilti iššūkių dėl esamų gaminius 
reglamentuojančių teisės aktų ir sumažėti 
vartotojų apsauga, o tai gali pakenkti 
vartotojų pasitikėjimui ir gerovei;

Or. en

Pakeitimas 14
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi pavojus, kurį kelia 
kibernetinės grėsmės, programinės 
įrangos naujinimai, ribotas dirbtinio 
intelekto nuspėjamumas ir savarankiškos 
mokymosi operacijos, gali tapti kliūtimi 
patenkinant reikalavimus dėl 
kompensacijų tais atvejais, kurie atrodo 
pagrįsti;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi esant tvirtiems 
atsakomybės mechanizmams, skirtiems 
žalai atlyginti, užtikrinama geresnė 
vartotojų apsauga, atsiranda pasitikėjimas 
gaminiuose integruotomis naujomis 
technologijomis ir pripažįstamos 
inovacijos, kartu garantuojamas teisinis 
tikrumas įmonėms;

C. kadangi esant tvirtiems 
atsakomybės mechanizmams, skirtiems 
žalai atlyginti, užtikrinama geresnė piliečių 
ir vartotojų apsauga nuo žalos, atsiranda 
pasitikėjimas naujomis skaitmeninėmis 
technologijomis, kartu garantuojamas 
teisinis tikrumas įmonėms ir sudaromos 
sąlygos joms kurti inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi esant tvirtiems 
atsakomybės mechanizmams, skirtiems 

C. kadangi esant tvirtiems 
atsakomybės mechanizmams, skirtiems 
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žalai atlyginti, užtikrinama geresnė 
vartotojų apsauga, atsiranda pasitikėjimas 
gaminiuose integruotomis naujomis 
technologijomis ir pripažįstamos 
inovacijos, kartu garantuojamas teisinis 
tikrumas įmonėms;

žalai atlyginti, užtikrinama geresnė 
vartotojų apsauga, atsiranda pasitikėjimas 
gaminiuose integruotomis naujomis 
technologijomis ir pripažįstamos 
inovacijos, kartu garantuojamas teisinis 
tikrumas įmonėms, ypač labai mažoms, 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 17
Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi esant tvirtiems 
atsakomybės mechanizmams, skirtiems 
žalai atlyginti, užtikrinama geresnė 
vartotojų apsauga, atsiranda pasitikėjimas 
gaminiuose integruotomis naujomis 
technologijomis ir pripažįstamos 
inovacijos, kartu garantuojamas teisinis 
tikrumas įmonėms;

C. kadangi esant tvirtiems 
atsakomybės mechanizmams, skirtiems 
žalai atlyginti, užtikrinama geresnė 
vartotojų apsauga, atsiranda pasitikėjimas 
gaminiuose integruotomis naujomis 
technologijomis ir pripažįstamos 
inovacijos, kartu garantuojamas teisinis 
tikrumas įmonėms; pažymi, kad, siekiant 
didinti pripažinimą, teoriniai dirbtinio 
intelekto privalumai taip pat turėtų 
veiksmingai padėti skatinti gerovę ir 
vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi Komisijos ataskaita 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
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komitetui dėl dirbtinio intelekto, daiktų 
interneto ir robotikos poveikio saugai ir 
atsakomybei (COM(2020)64) ir Baltoji 
knyga dėl dirbtinio intelekto „Europos 
požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“ 
(COM(2020)65) turėtų būti laikomi 
būsimų Europos teisės aktų pagrindu;

Or. en

Pakeitimas 19
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
Alexandra Geese

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi dėl sudėtingų dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų tam tikrais 
atvejais gali būti beveik neįmanoma 
įrodyti kaltės arba žalos, o tai kelia naujų 
problemų, susijusių su įrodinėjimo 
pareiga;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi Atsakomybės už gaminius 
direktyvoje nustatyta galiojanti 
atsakomybės už galutinį gaminį 
reguliavimo sistema;

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos 
teisės aktai atitiktų naujus technologijų 
pokyčius, garantuojant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą nuo naujų technologijų 
daromos žalos ir išlaikant pusiausvyrą su 
technologinių inovacijų poreikiu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos 
teisės aktai atitiktų naujus technologijų 
pokyčius, garantuojant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą nuo naujų technologijų 
daromos žalos ir išlaikant pusiausvyrą su 
technologinių inovacijų poreikiu;

1. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos 
teisės aktai atitiktų naujus technologijų 
naudojimo būdus, diegimo tikslus ir 
pokyčius, garantuojant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą nuo naujų technologijų, 
grindžiamų dirbtiniu intelektu, robotika ir 
susijusiomis technologijomis, daromos 
žalos ir išlaikant pusiausvyrą su 
technologinių inovacijų poreikiu;

Or. en

Pakeitimas 23
Geert Bourgeois
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos 
teisės aktai atitiktų naujus technologijų 
pokyčius, garantuojant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą nuo naujų technologijų 
daromos žalos ir išlaikant pusiausvyrą su 
technologinių inovacijų poreikiu;

1. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos 
teisės aktai atitiktų naujus technologijų 
pokyčius, garantuojant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą nuo galimos naujų 
technologijų daromos žalos ir išlaikant 
pusiausvyrą su pramoninių ir vartojimo 
gaminių skaitmeninimo tikslu, taip pat 
remiant technologines inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos 
teisės aktai atitiktų naujus technologijų 
pokyčius, garantuojant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą nuo naujų technologijų 
daromos žalos ir išlaikant pusiausvyrą su 
technologinių inovacijų poreikiu;

1. palankiai vertina Komisijos 
nustatytą tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos 
teisės aktai atitiktų naujus technologijų 
pokyčius, garantuojant aukšto lygio 
vartotojų apsaugą nuo galimos naujų 
technologijų daromos žalos ir išlaikant 
pusiausvyrą su technologinių inovacijų 
poreikiu;

Or. en

Pakeitimas 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad 1985 m. priimta 
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Atsakomybės už gaminius direktyva buvo 
persvarstyta 1999 m. ir nuo to laiko 
gaminiai labai patobulėjo, todėl 
Atsakomybės už gaminius direktyva 
nebeatitinka savo paskirties ir ją reikia 
atnaujinti;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad būtina įvertinti, 
kokiu mastu reikia atnaujinti esamus 
atsakomybę reglamentuojančius aktus, visų 
pirma Tarybos direktyvą 85/374/EEB1 
(toliau – Atsakomybės už gaminius 
direktyva), siekiant užtikrinti veiksmingą 
vartotojų apsaugą ir teisinį aiškumą 
įmonėms, kartu išvengiant didelių išlaidų ir 
rizikos, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir startuoliams;

2. atkreipia dėmesį į poreikį pritaikyti 
Sąjungos esamus atsakomybę 
reglamentuojančius aktus, visų pirma 
Tarybos direktyvą 85/374/EEB1 (toliau – 
Atsakomybės už gaminius direktyva, 
AGD), prie skaitmeninio pasaulio realijų; 
ragina Komisiją persvarstyti AGD 
sprendžiant naujų skaitmeninių 
technologijų, pvz., dirbtinio intelekto, 
daiktų interneto arba robotikos, keliamas 
problemas ir taip užtikrinti veiksmingą 
piliečių ir vartotojų apsaugą nuo žalos, 
taip pat teisinį tikrumą įmonėms, kartu 
išvengiant didelių išlaidų ir rizikos, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
startuoliams;

__________________ __________________
1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 
85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
atsakomybę už gaminius su trūkumais, 
derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).

1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 
85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
atsakomybę už gaminius su trūkumais, 
derinimo, OL L 210, 1985 8 7, p. 29).

Or. en

Pakeitimas 27
Stelios Kouloglou
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad būtina įvertinti, kokiu 
mastu reikia atnaujinti esamus atsakomybę 
reglamentuojančius aktus, visų pirma 
Tarybos direktyvą 85/374/EEB1 (toliau – 
Atsakomybės už gaminius direktyva), 
siekiant užtikrinti veiksmingą vartotojų 
apsaugą ir teisinį aiškumą įmonėms, kartu 
išvengiant didelių išlaidų ir rizikos, ypač 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 
startuoliams;

2. pabrėžia, kad būtina įvertinti, kokiu 
mastu reikia atnaujinti esamus atsakomybę 
reglamentuojančius aktus, visų pirma 
Tarybos direktyvą 85/374/EEB1 (toliau – 
Atsakomybės už gaminius direktyva), 
siekiant užtikrinti veiksmingą vartotojų 
apsaugą ir teisinį aiškumą vartotojams ir 
įmonėms;

__________________ __________________
1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 
85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
atsakomybę už gaminius su trūkumais, 
derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).

1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 
85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
atsakomybę už gaminius su trūkumais, 
derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad būtina įvertinti, 
kokiu mastu reikia atnaujinti esamus 
atsakomybę reglamentuojančius aktus, visų 
pirma Tarybos direktyvą 85/374/EEB1 
(toliau – Atsakomybės už gaminius 
direktyva), siekiant užtikrinti veiksmingą 
vartotojų apsaugą ir teisinį aiškumą 
įmonėms, kartu išvengiant didelių išlaidų ir 
rizikos, ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms ir startuoliams;

2. ragina Komisiją atnaujinti esamus 
atsakomybę reglamentuojančius aktus, visų 
pirma Tarybos direktyvą 85/374/EEB1 
(toliau – Atsakomybės už gaminius 
direktyva), siekiant užtikrinti ypač 
veiksmingą vartotojų apsaugą ir teisinį 
aiškumą įmonėms, kartu išvengiant didelių 
išlaidų ir rizikos, ypač mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir startuoliams;

__________________ __________________
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1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 
85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
atsakomybę už gaminius su trūkumais, 
derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).

1 1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 
85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
atsakomybę už gaminius su trūkumais, 
derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pripažįsta, kad sunku nustatyti 
atsakomybę tais atvejais, kai vartotojas 
patiria žalą dėl automatizuotų sprendimų 
priėmimo procesų; ragina Komisiją 
persvarstyti tą direktyvą ir išnagrinėti 
galimybę patikslinti tokias sąvokas kaip 
„gaminys“, „žala“ ir „trūkumas“, kad jos 
derėtų su gaminio saugą ir atsakomybę 
reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat 
patikslinti įrodinėjimo pareigą 
reglamentuojančias taisykles kartu 
pažymint, kad įrodinėjimo pareiga jokiu 
būdu netenka vartotojui;

Or. en

Pakeitimas 30
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
Alexandra Geese

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
atsakomybę už gaminius 
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reglamentuojantys aktai turėtų būti 
atnaujinti kartu su Direktyva 2001/95/EB 
(Direktyva dėl gaminių saugos), siekiant 
užtikrinti, kad į dirbtinio intelekto 
sistemas būtų integruoti numatytieji 
saugos ir saugumo principai;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. taip pat pažymi, kad reikia iš naujo 
įvertinti laikotarpį, kuriuo gamintojas 
laikomas atsakingu už gaminio sukeltus 
trūkumus, nes dirbtinį intelektą 
naudojantys gaminiai per savo gyvavimo 
ciklą dėl programinės įrangos 
atnaujinimo arba jo nebuvimo gali tapti 
nesaugūs; kartu tais atvejais, kai tiekėjas 
negali būti laikomas atsakingu, 
gamintojas gali būti pagrįstai laikomas 
atsakingu už programinės įrangos 
naujinimo, kuris gali pašalinti pavojų 
saugai, nepateikimą;

Or. en

Pakeitimas 32
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
Svenja Hahn

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinio 
intelekto sistemų kūrėjai, atsižvelgdami į 
siūlomą saugumo didinimo metodą, 
intensyviau iš anksto investuoja didesnes 
sumas; atkreipia dėmesį į tai, kad viešojo 
programinio kodo atskleidimas paskatintų 
kurti saugią programinę įrangą kartu 
užtikrinant didesnį jos patrauklumą 
ekonominiu ir teisiniu požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Atsakomybės už gaminius direktyvos 
persvarstymas turėtų būti grindžiamas ES 
Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu (BDAR) ir jį atitikti;

Or. en

Pakeitimas 34
Stelios Kouloglou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
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rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad Sąjunga reguliuotų 
tik aiškiai nustatytas problemas, kurias 
įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologijų 
raidai;

rinkos susiskaidymo;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad Sąjunga reguliuotų 
tik aiškiai nustatytas problemas, kurias 
įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologijų 
raidai;

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; prašo Komisijos 
įvertinti, ar siekiant šio tikslo būtų 
naudinga priimti Reglamentą dėl 
bendrosios atsakomybės už gaminį; tačiau 
pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad Sąjunga 
reguliuotų tik aiškiai nustatytas problemas, 
kurias įmanoma išspręsti, ir šis 
reguliavimas sudarytų sąlygas tolesnei 
technologijų raidai;

Or. en

Pakeitimas 36
Antonius Manders

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
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suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad Sąjunga reguliuotų 
tik aiškiai nustatytas problemas, kurias 
įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologijų 
raidai;

suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; prašo Komisijos 
įvertinti, ar siekiant šio tikslo būtų 
naudinga priimti Reglamentą dėl 
bendrosios atsakomybės už gaminį; tačiau 
pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad Sąjunga 
reguliuotų tik aiškiai nustatytas problemas, 
kurias įmanoma išspręsti, ir šis 
reguliavimas sudarytų sąlygas tolesnei 
technologijų raidai;

Or. en

Pakeitimas 37
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad Sąjunga reguliuotų 
tik aiškiai nustatytas problemas, kurias 
įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologijų 
raidai;

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad Sąjunga reguliuotų 
tik aiškiai nustatytas problemas, kurias 
įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologijų 
raidai, įskaitant laisvo naudojimo ir 
atvirojo kodo programinę įrangą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad Sąjunga reguliuotų 
tik aiškiai nustatytas problemas, kurias 
įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologijų 
raidai;

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę ir vartotojų apsaugą 
reglamentuojančias taisykles, kad būtų 
išvengta bendrosios rinkos susiskaidymo; 
tačiau pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
Sąjunga reguliuotų tik aiškiai nustatytas 
problemas, kurias įmanoma išspręsti, ir šis 
reguliavimas sudarytų sąlygas tolesnei 
technologijų raidai;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų išvengta bendrosios 
rinkos susiskaidymo; tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti, kad Sąjunga reguliuotų 
tik aiškiai nustatytas problemas, kurias 
įmanoma išspręsti, ir šis reguliavimas 
sudarytų sąlygas tolesnei technologijų 
raidai;

3. akcentuoja, jog bet kokia esamų 
atsakomybę reglamentuojančių aktų 
peržiūra turėtų būti siekiama dar labiau 
suderinti atsakomybę reglamentuojančias 
taisykles, kad būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ir išvengta vartotojų apsaugos 
skirtumų, nes kiekviena valstybė narė yra 
priėmusi atskirus teisės aktus, todėl galėtų 
atsirasti nereikalingas bendrosios rinkos 
susiskaidymas;

Or. en

Pakeitimas 40
Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją įvertinti, ar dėl 
specifinių dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų ypatumų, tokių kaip 
sudėtingumas, autonomiškumas ir 
neskaidrumas, reikia atnaujinti 
atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančiuose aktuose nustatytas 
apibrėžtis ir sąvokas;

4. ragina Komisiją įvertinti, ar dėl 
specifinių dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų ypatumų, reikia atnaujinti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančiuose aktuose nustatytas 
apibrėžtis ir sąvokas, visų pirma siekiant 
užtikrinti atsakomybę už taikomųjų 
programų pakeitimus, kurie gali atsirasti 
autonomiškai po to, kai gaminys buvo 
pateiktas rinkai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją įvertinti, ar dėl 
specifinių dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų ypatumų, tokių kaip 
sudėtingumas, autonomiškumas ir 
neskaidrumas, reikia atnaujinti 
atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančiuose aktuose nustatytas 
apibrėžtis ir sąvokas;

4. ragina Komisiją persvarstyti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus atsižvelgiant į 
konkrečius sunkumus, kuriuos 
atsakomybę reglamentuojantiems teisės 
aktams kelia skaitmeninimas, pvz., 
sudėtingumą, junglumą, atvirumą, 
autonomiškumą, neskaidrumą, 
(ne)nuspėjamumą, duomenų mastą ir 
pažeidžiamumą;

Or. en

Pakeitimas 42
Antonius Manders

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją įvertinti, ar dėl 
specifinių dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų ypatumų, tokių kaip 
sudėtingumas, autonomiškumas ir 
neskaidrumas, reikia atnaujinti 
atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančiuose aktuose nustatytas 
apibrėžtis ir sąvokas;

4. ragina Komisiją persvarstyti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus atsižvelgiant į 
konkrečius sunkumus, kuriuos 
atsakomybę reglamentuojantiems teisės 
aktams kelia skaitmeninimas, pvz., 
sudėtingumą, junglumą, atvirumą, 
autonomiškumą, neskaidrumą, 
(ne)nuspėjamumą, duomenų mastą ir 
pažeidžiamumą;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją įvertinti, ar dėl 
specifinių dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų ypatumų, tokių kaip 
sudėtingumas, autonomiškumas ir 
neskaidrumas, reikia atnaujinti 
atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančiuose aktuose nustatytas 
apibrėžtis ir sąvokas;

4. ragina Komisiją atnaujinti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
įvertinti tokius specifinių dirbtinio 
intelekto taikomųjų programų ypatumus, 
kaip sudėtingumas, autonomiškumas, 
neskaidrumas ir nenuspėjamumas;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

5. ragina Komisiją įtraukti programinę 
įrangą į Atsakomybės už gaminius 
direktyvoje nustatytą gaminių apibrėžtį, 
atsižvelgiant į dabartinio vartotojų acquis 
esmę, būtent į Direktyvos (ES) 2019/770 
(Skaitmeninio turinio direktyva) 
2 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą sąvoką 
„skaitmeninių elementų turinti prekė“ ir 
Direktyvos (ES) 2019/771 (Prekių 
pardavimo direktyva) 2 straipsnio 5 dalyje 
įtvirtintą sąvoką „prekės“ ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir primygtinai ragina 
Komisiją persvarstyti atsakomybę už 
gaminius reglamentuojančius aktus, 
siekiant veiksmingai apsaugoti 
nukentėjusias šalis nuo gaminių, kurie 
perkami kaip susijusių paslaugų paketas, 
visų pirma dėl to, kad Atsakomybės už 
gaminius direktyvoje aptariama asmeninė 
žala ir vartotojo nuosavybei padaryti 
nuostoliai, o nematerialinė žala, žala 
duomenims arba kitas skaitmeninis turtas 
dabar direktyvoje nereglamentuojamas;

Or. en

Pakeitimas 45
Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; 
rekomenduoja išlaikyti esminį skirtumą 
tarp gamintojo ir jo gaminio, šiuo atveju 
t. y. dirbtinio intelekto taikomosios 
programos, be to, dirbtiniam intelektui 
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nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

neturėtų būti suteikta individuali 
autonomija; prašo Komisijos taip pat 
išnagrinėti, ar reikia persvarstyti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

Or. en

Pakeitimas 46
Stelios Kouloglou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas; be to, ragina Komisiją 
savo pasiūlyme dėl atnaujintos 
Atsakomybės už gaminius direktyvos 
numatyti atsakomybę platformose, kurios 
veikia kaip elektroninės prekyvietės;

Or. en

Pakeitimas 47
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

5. ragina Komisiją išnagrinėti 
Atsakomybės už gaminius direktyvą ir 
atnaujinti tokias sąvokas kaip 
„gamintojas“, „žala“ ir „trūkumas“, ir, jei 
taip, kokiu mastu; prašo Komisijos taip pat 
išnagrinėti, ar reikia persvarstyti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas, ir išnagrinėti, ar 
integruotoji privatumo apsauga ir 
saugumo aspektų integravimas 
projektavimo metu neturėtų tapti taisykle, 
kurios laikymosi pagrįstai tikisi 
skaitmeninių gaminių vartotojai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

5. ragina Komisiją paaiškinti 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį patikslinant, ar 
skaitmeninis turinys ir skaitmeninės 
paslaugos patenka į direktyvos taikymo 
sritį, ir apsvarstyti galimybę patikslinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“; prašo Komisijos taip pat 
išnagrinėti, ar reikia persvarstyti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

Or. en
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Pakeitimas 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas, ir atlyginti joms 
nuostolius;

Or. en

Pakeitimas 50
Antonius Manders

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; prašo 
Komisijos taip pat išnagrinėti, ar reikia 
persvarstyti atsakomybės už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

5. ragina Komisiją paaiškinti 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį patikslinant, ar 
skaitmeninis turinys ir skaitmeninės 
paslaugos patenka į direktyvos taikymo 
sritį, ir apsvarstyti galimybę patikslinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“; prašo Komisijos taip pat 
išnagrinėti, ar reikia persvarstyti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;
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Or. en

Pakeitimas 51
Marion Walsmann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir atnaujinti 
tokias sąvokas kaip „gamintojas“, „žala“ ir 
„trūkumas“, ir, jei taip, kokiu mastu; 
prašo Komisijos taip pat išnagrinėti, ar 
reikia persvarstyti atsakomybės už 
gaminius reglamentuojančius aktus, 
siekiant veiksmingai apsaugoti 
nukentėjusias šalis nuo gaminių, kurie 
perkami kaip susijusių paslaugų paketas;

5. ragina Komisiją išnagrinėti, ar 
būtina įtraukti programinę įrangą į 
Atsakomybės už gaminius direktyvoje 
nustatytą gaminių apibrėžtį ir prašo 
Komisijos atnaujinti tokias sąvokas kaip 
„gamintojas“, „žala“ ir „trūkumas“, taip pat 
išnagrinėti, ar reikia persvarstyti 
atsakomybę už gaminius 
reglamentuojančius aktus, siekiant 
veiksmingai apsaugoti nukentėjusias šalis 
nuo gaminių, kurie perkami kaip susijusių 
paslaugų paketas;

Or. en

Pakeitimas 52
Marion Walsmann

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad pagal Atsakomybės už 
gaminius direktyvą gaminio paleidimas į 
apyvartą laikomas lemiamu momentu, 
nuo kurio atsiranda gamintojų 
atsakomybė, ir kad gamintojas, po to, kai 
gaminys paleidžiamas į apyvartą, išlaiko 
tam tikro lygio dirbtinio intelekto sistemų 
kontrolę, todėl prašo Komisijos atnaujinti 
šią koncepciją persvarstant Atsakomybės 
už gaminius direktyvą;

Or. en
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Pakeitimas 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
sistemos ir jas naudojantys įrenginiai yra 
produktai, kuriuos ir toliau reikia 
reglamentuoti produktus 
reglamentuojančiomis taisyklėmis, jų 
nepriskiriant išimčių kategorijai;

Or. fr

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją paaiškinti, kad 
naujo teisės akto arba atnaujintos 
Atsakomybės už gaminius direktyvos 
taikymo sritis turėtų apimti visas 
materialias ir nematerialias prekes, 
įskaitant skaitmenines paslaugas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. prašo Komisijos išnagrinėti 
elektroninių prekyviečių atsakomybę 
pripažįstant, kad jos pagal Atsakomybės 
už gaminius direktyvą laikytinos 
„tiekėjais“;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją, atidžiai 
atsižvelgiant į atitinkamus galimus 
Sąjungos saugos sistemos pakeitimus, 
išnagrinėti, ar laikas, kai „gaminys buvo 
išleistas į apyvartą“, kuris dabar 
naudojamas Atsakomybės už gaminius 
direktyvoje, atitinka su naujomis 
skaitmeninėmis technologijomis susijusį 
tikslą, atsižvelgiant į tai, kad jos dėl 
gamintojo vykdomos kontrolės gali būti 
pakeistos po pateikimo rinkai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. prašo Komisijos išnagrinėti 
galimybę nustatyti konkrečių naujų 
skaitmeninių technologijų gamintojo 
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atsakomybę už nenumatytus trūkumus 
tais atvejais, kai buvo galima prognozuoti 
nenumatytus pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti 
sąžiningą atsakomybės sistemą, pagal 
kurią vartotojai galėtų įrodyti, kad dėl 
gaminio trūkumo buvo padaryta žala, net 
jei tai susiję su trečiojo asmens programine 
įranga arba trūkumo priežastį sunku 
nustatyti, pvz., kai gaminiai yra sudėtingos 
tarpusavyje sujungtos daiktų interneto 
aplinkos dalis;

6. pažymi, kad dėl gaminių, kuriuose 
naudojamas dirbtinis intelektas, ir naujų 
technologijų sudėtingumo, 
autonomiškumo ir neskaidrumo 
vartotojams galėtų būti sudėtinga įrodyti, 
koks gaminio trūkumas galėjo sukelti 
žalą, nes negalima teigti, kad vartotojai 
turi visą būtiną informaciją arba 
konkrečių techninių žinių; todėl 
persvarstant Atsakomybės už gaminius 
direktyvą, reikėtų nustatyti, kad vartotojui 
pakanka įrodyti žalos padarymo faktą, net 
jei tai susiję su trečiojo asmens programine 
įranga arba trūkumo priežastį sunku 
nustatyti;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti 
sąžiningą atsakomybės sistemą, pagal 
kurią vartotojai galėtų įrodyti, kad dėl 

6. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti 
sąžiningą ir veiksmingą nuostolių 
paskirstymą siekiant kuo tinkamiau 
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gaminio trūkumo buvo padaryta žala, net 
jei tai susiję su trečiojo asmens programine 
įranga arba trūkumo priežastį sunku 
nustatyti, pvz., kai gaminiai yra sudėtingos 
tarpusavyje sujungtos daiktų interneto 
aplinkos dalis;

nustatyti atsakingus asmenis; pažymi, kad 
svarbu sudaryti galimybes nukentėjusiems 
asmenims įrodyti, kad dėl gaminio 
trūkumo buvo padaryta žala, net jei tai 
susiję su trečiojo asmens programine 
įranga arba trūkumo priežastį sunku 
nustatyti, pvz., kai gaminiai yra sudėtingos 
tarpusavyje sujungtos daiktų interneto 
aplinkos dalis;

Or. en

Pakeitimas 60
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti 
sąžiningą atsakomybės sistemą, pagal kurią 
vartotojai galėtų įrodyti, kad dėl gaminio 
trūkumo buvo padaryta žala, net jei tai 
susiję su trečiojo asmens programine 
įranga arba trūkumo priežastį sunku 
nustatyti, pvz., kai gaminiai yra sudėtingos 
tarpusavyje sujungtos daiktų interneto 
aplinkos dalis;

6. pabrėžia, jog komercinių sandorių 
grandinėje svarbu užtikrinti sąžiningą 
atsakomybės sistemą, pagal kurią vartotojai 
galėtų įrodyti, kad dėl gaminio trūkumo 
buvo padaryta žala, net jei tai susiję su 
trečiojo asmens programine įranga arba 
trūkumo priežastį sudėtinga nustatyti, pvz., 
kai gaminiai yra sudėtingos tarpusavyje 
sujungtos daiktų interneto aplinkos dalis;

Or. en

Pakeitimas 61
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
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užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms; užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms, taip 
pat užtikrinti sąžiningumą ir sumažinti 
informacijos asimetriją, dėl kurios 
pablogėja nukentėjusių šalių padėtis;

Or. en

Pakeitimas 62
Geert Bourgeois

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms;

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms; 
pažymi, kad bet kokios tokios išvados 
taikymo sritis turėtų būti ribota, jei tai yra 
būtina;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms;

7. ragina Komisiją perkelti 
įrodinėjimo pareigą, kad ji netaptų 
vartotojo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms, ypač 
labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms;
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Or. en

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

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms;

7. ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę priimti taisykles dėl pareigos 
įrodyti žalą, kurią sukėlė naujos 
skaitmeninės technologijos, siekiant 
suteikti galių žalą patyrusiems vartotojams, 
kartu užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį tikrumą įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms;

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, ginti jų 
teises kartu užkertant kelią 
piktnaudžiavimui ir užtikrinant teisinį 
aiškumą įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 66
Antonius Manders

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms;

7. ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę priimti taisykles dėl pareigos 
įrodyti žalą, kurią sukėlė naujos 
skaitmeninės technologijos, siekiant 
suteikti galių žalą patyrusiems vartotojams, 
kartu užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį tikrumą įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 67
Stelios Kouloglou

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 
užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms;

7. ragina Komisiją perkelti 
įrodinėjimo pareigą, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kurie 
šiandien patiria nereikalingų sunkumų, 
kad pasiektų teisingumą, kartu užkertant 
kelią piktnaudžiavimui ir užtikrinant teisinį 
aiškumą įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 68
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
Alexandra Geese

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti, ar ir 
kokiu mastu turėtų būti perkelta 
įrodinėjimo pareiga, siekiant suteikti galių 
žalą patyrusiems vartotojams, kartu 
užkertant kelią piktnaudžiavimui ir 

7. ragina Komisiją pasiūlyti perkelti 
įrodinėjimo pareigą konkrečiais atvejais ir 
remiantis aiškiais kriterijais, siekiant 
suteikti galių vartotojams, kartu užkertant 
kelią piktnaudžiavimui ir užtikrinant teisinį 
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užtikrinant teisinį aiškumą įmonėms; aiškumą įmonėms;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. prašo Komisijos įvertinti naujų 
skaitmeninių technologijų gamintojams 
nustatytą pareigą aprūpinti savo gaminius 
informacijos apie technologijos veikimą 
įrašymo priemonėmis laikantis taikomų 
duomenų apsaugos nuostatų ir taisyklių, 
susijusių su komercinėmis paslaptimis, be 
kita ko, atsižvelgiant į technologinės 
rizikos pasireiškimo tikimybę, taip pat 
įvertinti, ar tokia pareiga yra tinkama, 
proporcinga bei techniškai įmanoma ir su 
ja susijusias išlaidas; jeigu šios pareigos 
nebūtų laikomasi arba jeigu 
nukentėjusiam asmeniui būtų atsisakyta 
suteikti pagrįstą galimybę susipažinti su 
šia informacija, gamintojui būtų taikoma 
nuginčijamoji atsakomybės prezumpcija;

Or. en

Pakeitimas 70
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad plėtojimo rizikos 
principas pagal Tarybos 
direktyvos 85/374/EEB 7 straipsnio e 
punktą buvo svarbus ir pagrįstas;
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Or. en

Pakeitimas 71
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sistemų aiškumas, aiškinimas ir 
atsekamumas yra pagrindiniai aspektai 
užtikrinant, kad atsakomybės 
mechanizmuose būtų numatytas 
tinkamas, veiksmingas ir sąžiningas 
pareigų paskirstymas; todėl prašo 
Komisijos priimti įmonėms privalomas 
taisykles dėl skaidrumo ataskaitų 
skelbimo, įskaitant informacijos apie 
algoritmo sistemų buvimą, veikimą, 
procesą, pagrindinius kriterijus, loginį 
pagrindą, duomenų rinkinius ir galimą 
rezultatą pateikimą, ir stengtis laiku, 
tiksliai, aiškiai ir suprantamai nustatyti 
dirbtinio intelekto sistemų daromą žalą, 
taip pat užkirsti jai kelią ir ją sumažinti;

Or. en

Pakeitimas 72
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
Alexandra Geese

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina Komisiją priimti įmonėms 
ir viešosioms įstaigoms privalomas 
taisykles dėl dirbtinio intelekto sistemų 
plėtojimo dokumentavimo; šiuo atžvilgiu 
pažymi, jog labai svarbu, kad rinkos 
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priežiūros institucijos, laikydamosi 
Sąjungos teisės, galėtų visapusiškai 
susipažinti su naudojamais rizikos 
vertinimo dokumentais, programinės 
įrangos dokumentacija, algoritmais ir 
duomenų rinkiniais; šiuo atžvilgiu rinkos 
priežiūros institucijoms turėtų būti 
suteikta papildomų privilegijų;

Or. en

Pakeitimas 73
Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
kylančios rizikos lygius priklausomai nuo 
sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti du ar daugiau rizikos 
lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais 
kriterijais ir užtikrinti teisinį aiškumą;

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
kylančios rizikos lygius priklausomai nuo 
sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti du ar daugiau rizikos 
lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais 
kriterijais ir užtikrinti teisinį aiškumą; siūlo 
šį skirtingą požiūrį grįsti skirtingais 
produktų projektavimo reikalavimais 
nustatant skirtingus aiškiai veikiančius ir 
aiškios paskirties atsakomybės 
mechanizmus; rekomenduoja nustatyti 
dirbtinio intelekto sistemų saugumo 
nustatymų, pirmiausia, susijusių su šių 
sistemų sąveika su trečiųjų šalių 
sistemomis, ypač internete, arba su 
susietais objektais, reikalavimus; ragina 
Komisiją, atsižvelgiant į tai, kad dirbtinio 
intelekto produkto vartotojas arba 
naudotojas yra privatus asmuo arba 
specialistas, konkrečiai išnagrinėti 
reikalavimų ir atsakomybės mechanizmų 
skirtumus laikantis tokios tvarkos:
– profesinėse civilinėse bylose, įskaitant 
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atvejus, kai įmonė skiria subrangovų 
darbuotojus ar samdomuosius 
darbuotojus:
○ remiantis paprasta atsakomybės 
prezumpcija, atsakomybė turi būti 
taikoma dirbtinio intelekto produktą 
suteikiančiam asmeniui, nesvarbu, ar jis 
yra projektuotojas, ar pardavėjas, ar 
licenciaras, nes produkto perdavimo 
grandinėje gebėjimų arba nustatymų, 
susijusių su atsakomybės atsiradimą 
lemiančia faktine aplinkybe, apibrėžimo 
momentas yra atsakomybės nustatymo 
elementas;
○ turėtų būti sudarytos sąlygos atitinkamą 
produktą suteikusį asmenį atleisti nuo šios 
atsakomybės jam įrodžius profesionaliam 
naudotojui priskirtiną klaidą, jeigu 
technologijų garantijos, kuriomis 
grindžiama jo atsakomybė, tinkamai 
veikia ir jeigu profesionalus naudotojas 
yra susipažinęs su dirbtinio intelekto 
sistemos naudojimo sąlygomis, su 
kuriomis turėtų būti siejama ir produktą 
suteikusio asmens pareiga, ir prievolė 
įrodyti, ir šios sąlygos jam yra 
suprantamos;
– profesinėse civilinėse bylose, 
neatsižvelgiant į profesionalių darbdavių 
atsakomybę už darbuotojų padarytą žalą:
○ pagal nustatytus standartus produktą 
suteikiantiems asmenims, projektuotojams 
arba perpardavėjams turėtų būti 
nustatytos didžiausią rizikos pateikiant 
rinkai privatiems asmenims naudoti 
skirtus dirbtinio intelekto produktus lygį 
atitinkančios garantijos ir nustatymai, 
pirmiausia, susiję su sąsaja su kitomis 
sistemomis (kaip antai, socialiniais 
tinklais ar internetu) arba su susietais 
objektais (kaip antai, apsaugos arba 
apsauginėmis signalizacijos sistemomis);
○ dėl bet kokios dirbtinio intelekto 
produktui padarytos civilinės žalos 
produktą suteikiančiam asmeniui savaime 
turėtų būti taikoma atsakomybė, nuo 
kurios jis gali būti atleistas, jeigu įrodo, 
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kad jo produktas atitinka standartus;
○ atsižvelgiant į tai, kad dirbtinio intelekto 
produktų padarinių, kuriuos jie gali 
sukelti, ir žalos, kurią jie gali padaryti, 
negalima nuspėti, turėtų būti galima 
nustatyti didžiausią civilinėn atsakomybėn 
be kaltės dėl dirbtinio intelekto produkto 
patrauktam asmeniui taikytiną žalos 
atlyginimo sumą, neatsižvelgiant į 
papildomas draudimui taikytinas 
taisykles;

Or. fr

Pakeitimas 74
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
kylančios rizikos lygius priklausomai nuo 
sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti du ar daugiau rizikos 
lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais 
kriterijais ir užtikrinti teisinį aiškumą;

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
kylančios rizikos lygius priklausomai nuo 
sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti du ar daugiau rizikos 
lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais 
kriterijais ir užtikrinti teisinį aiškumą; be 
to, mano, kad įvairiuose dirbtinio 
intelekto sistemų plėtojimo, diegimo ir 
naudojimo etapuose dalyvaujančių 
subjektų atsakomybės dalis turėtų būtų 
nustatoma proporcingai; siūlo naudoti 
paskirstytojo registro technologijas, pvz., 
blokų grandinę, kad būtų pagerintas 
gaminio atsekamumas ir tiksliau 
nustatomi įvairiuose etapuose 
dalyvaujantys subjektai;

Or. en
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Pakeitimas 75
Marcel Kolaja
Verts/ALE frakcijos vardu
Alexandra Geese

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
kylančios rizikos lygius priklausomai nuo 
sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti du ar daugiau rizikos 
lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais 
kriterijais ir užtikrinti teisinį aiškumą;

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
ir plačiajai visuomenei kylančios rizikos 
lygius priklausomai nuo sektoriaus ir 
dirbtinio intelekto panaudojimo; 
algoritminės sistemos, kurios gali sukelti 
fizinę arba materialinę žalą, pažeisti 
pagrindines teises ir laisves, daryti poveikį 
asmens prieigai prie esminių išteklių arba 
galimybei dalyvauti visuomeninėje 
veikloje, nepriskiriamos žemiausiai rizikos 
kategorijai; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti keletą rizikos lygių, 
turėtų būti grindžiamas aiškiais kriterijais ir 
užtikrinti teisinį tikrumą bei reguliarų 
pakartotinį vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 

8. pabrėžia, kad atsakomybės etape 
rizika grindžiamas požiūris į dirbtinį 
intelektą nėra tinkamas, nes žala jau buvo 
padaryta ir paaiškėjo, kad gaminys yra 
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būtų atsižvelgiama į skirtingus 
vartotojams kylančios rizikos lygius 
priklausomai nuo sektoriaus ir dirbtinio 
intelekto panaudojimo; pabrėžia, kad toks 
požiūris, kuris galėtų apimti du ar 
daugiau rizikos lygių, turėtų būti 
grindžiamas aiškiais kriterijais ir 
užtikrinti teisinį aiškumą;

rizikingas;

Or. en

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

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
kylančios rizikos lygius priklausomai nuo 
sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti du ar daugiau rizikos 
lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais 
kriterijais ir užtikrinti teisinį aiškumą;

8. pabrėžia, kad reikalingas rizika 
grindžiamas požiūris į dirbtinį intelektą 
neperžengiant esamų atsakomybę 
reglamentuojančių aktų ribų, pagal kurį 
būtų atsižvelgiama į skirtingus vartotojams 
kylančios rizikos lygius priklausomai nuo 
sektoriaus ir dirbtinio intelekto 
panaudojimo; pabrėžia, kad toks požiūris, 
kuris galėtų apimti du ar daugiau rizikos 
lygių, turėtų būti grindžiamas aiškiais 
kriterijais ir užtikrinti teisinį tikrumą;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. ragina Komisiją pašalinti tokią 
sąvoką kaip „laikas, kai gaminys 
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pateikiamas rinkai“, nes ji neteko savo 
aktualumo atsižvelgiant į skaitmeninių 
gaminių dinamines savybes; atkreipia 
dėmesį į tai, kad šiuo metu gamintojas 
toliau ilgą laiką kontroliuoja gaminius po 
to, kai jie buvo pateikti rinkai; ragina 
peržiūrėti terminus reikalavimui pateikti 
pagal Atsakomybės už gaminius 
direktyvą;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pažymi, kad gamintojas atsako už 
ES pagamintus gaminius, o už ES ribų 
pagamintus gaminius, kurie parduodami 
elektroninėse prekyvietėse ir kurių 
gamintojo negalima nustatyti, atsako 
elektroninė prekyvietė kaip tiekėjas, nes 
elektroninė prekyvietė nebeveikia tik kaip 
pasyvus tarpininkas;

Or. en

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. prašo Komisijos atidžiai įvertinti 
griežtos atsakomybės už gaminius, 
kuriuose integruotos dirbtinio intelekto 

9. ragina Komisiją išnagrinėti 
atsakomybės už gaminius, kuriuose 
integruotos dirbtinio intelekto taikomosios 
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taikomosios programos, tvarkos nustatymo 
privalumus ir trūkumus ir galimybę 
nustatyti tokią tvarką apsvarstyti tik 
konkrečiose didelės rizikos srityse; 
pabrėžia, kad, jei bus pasirinktas šis 
požiūris, reikės griežtai laikytis 
proporcingumo principo.

programos, tvarkos nustatymą taikant 
dviejų etapų procedūrą; pirmiausia 
numatant diegėjo atsakomybę, pagrįstą 
kalte, dėl kurios nukentėjusiam asmeniui 
turėtų būti suteikta teisė pateikti 
reikalavimą atlyginti žalą; jeigu diegėjo 
kaltės negalima nustatyti, gamintojas arba 
galutinis operatorius turėtų būti griežtai 
laikomi atsakingais; mano, kad dviejų 
etapų procedūra yra esminė siekiant 
užtikrinti, kad nukentėję asmenys galėtų 
veiksmingai gauti kompensaciją už 
dirbtinį intelektą naudojančių sistemų 
sukeltą žalą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. prašo Komisijos atidžiai įvertinti 
griežtos atsakomybės už gaminius, 
kuriuose integruotos dirbtinio intelekto 
taikomosios programos, tvarkos 
nustatymo privalumus ir trūkumus ir 
galimybę nustatyti tokią tvarką apsvarstyti 
tik konkrečiose didelės rizikos srityse; 
pabrėžia, kad, jei bus pasirinktas šis 
požiūris, reikės griežtai laikytis 
proporcingumo principo.

9. prašo Komisijos atidžiai įvertinti 
griežtos individualios atsakomybės, su tam 
tikrais solidarumo elementais, režimo 
nustatymą, kuris būtų taikomas dirbtinio 
intelekto sistemoms, keliančioms didelę 
riziką, dėl kurios atsitiktinai ir 
nenuspėjamai gali būti padaroma žala 
arba nuostoliai vienam ar daugiau 
asmenų atsižvelgiant į jos tikėtiną poveikį 
piliečių ir vartotojų apsaugai nuo žalos, 
įmonių, ypač MVĮ, pajėgumui kurti 
inovacijas, Sąjungos saugą ir atsakomybę 
reglamentuojančių teisės aktų 
nuoseklumui ir subsidiarumo bei 
proporcingumo principams.

Or. en

Pakeitimas 82
Marcel Kolaja



AM\1205505LT.docx 45/48 PE652.384v01-00

LT

Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. prašo Komisijos atidžiai įvertinti 
griežtos atsakomybės už gaminius, 
kuriuose integruotos dirbtinio intelekto 
taikomosios programos, tvarkos nustatymo 
privalumus ir trūkumus ir galimybę 
nustatyti tokią tvarką apsvarstyti tik 
konkrečiose didelės rizikos srityse; 
pabrėžia, kad, jei bus pasirinktas šis 
požiūris, reikės griežtai laikytis 
proporcingumo principo.

9. prašo Komisijos nustatyti griežtos 
atsakomybės už gaminius, kuriuose 
integruotos dirbtinio intelekto taikomosios 
programos, tvarką ir galimybę nustatyti 
tokią tvarką apsvarstyti tik konkrečiose 
didesnės rizikos srityse; pabrėžia, kad 
reikės griežtai laikytis proporcingumo 
principo, o teisės aktų leidėjams susitarti 
dėl aiškių kriterijų sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primygtinai ragina nustatyti 
privatiems asmenims skirtų dirbtinio 
intelekto sistemų ribotos trukmės 
eksploatavimo laikotarpį, kad nebūtų 
trukdoma atnaujinti tos pačios sistemos 
įrangą su tokiais pat nustatymais, kai 
pasibaigia sistemos, kuri buvo įdiegta ją 
parduodant, galiojimas; siūlo įpareigoti 
projektuotoją visą tokio eksploatavimo 
laikotarpį užtikrinti atitiktį, kuri būtų 
užtikrinama taikant reguliarią techninę 
priežiūrą, dėl kurios reikia papildomai 
išplėsti taikytinos garantijos apimtį;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pažymi, kad naujuose teisės 
aktuose, susijusiuose su atsakomybe už 
gaminį, taip pat turėtų būti aptartos 
naudojamų algoritmų keliamos 
problemos, siekiant užtikrinti 
nediskriminavimą, skaidrumą ir aiškumą, 
taip pat atsakomybę; atkreipia dėmesį į 
tai, kad reikia stebėti algoritmus ir 
įvertinti susijusią riziką, naudoti 
kokybiškus ir objektyvius duomenų 
rinkinius, taip pat padėti asmenims gauti 
kokybiškus gaminius;

Or. en

Pakeitimas 85
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pažymi, kad Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybę nustatyti taisykles dėl 
pritaikytosios atsakomybės tuose 
sektoriuose, kuriuose gali kilti didelė 
rizika, galinti pažeisti pagrindines teises ir 
lemti dideles žmonių ir visuomenės 
išlaidas, pvz., tais atvejais, kai dirbtinio 
intelekto taikomosios programos 
diegiamos švietimo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 86
Jordi Cañas



AM\1205505LT.docx 47/48 PE652.384v01-00

LT

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina Komisiją ištirti privalomojo 
atsakomybės draudimo, taikomo dirbtinio 
intelekto taikomosioms programoms, 
tinkamumą; šiuo draudimu galėtų būti 
suteikiama apsauga trečiosioms šalims, 
kurioms kyla didesnė žalos rizika, ir 
didesnės galimybės nukentėjusioms šalims 
gauti kompensaciją; tačiau pažymi, kad 
pasiūlymus drausti tam tikros rūšies riziką 
gali būti sudėtinga apskaičiuoti dėl 
patirties, ypač dirbtinio intelekto srityje, 
trūkumo; todėl mano, kad bet kokia 
teisinė nuostata šiuo atžvilgiu turėtų būti 
nustatoma atlikus kruopščią analizę ir ji 
turėtų būti pakankamai subalansuota, kad 
nepakenktų dirbtinio intelekto 
technologijų diegimui bendroje rinkoje ir 
prisidėtų prie veiksmingo inovacijų 
skatinimo.

Or. en

Pakeitimas 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. primygtinai rekomenduoja 
valstybėms narėms pasirūpinti, kad jų 
teisminėse institucijose būtų ekspertų, 
kurie padėtų teisingumo tarnyboms 
techniškai nustatyti, ar esama konkrečių 
aplinkybių, kad būtų galima nustatyti 
taikytiną atsakomybę, siekiant teismines 
institucijas įgalinti greitai spręsti ginčus 
laikantis gero teisingumo vykdymo 
principo ir nepriklausomai nuo išorės 
ekspertų žinių, susijusių su dirbtinių 
intelektu, kurių gali turėti tik specialistai.
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Or. fr

Pakeitimas 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

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina Komisiją pasiūlyti 
konkrečias priemones (pvz., atsakomybės 
už gaminius bylų registrą), kurios padėtų 
skatinti skaidrumą ir stebėti ES apyvartoje 
esančius gaminius su trūkumais; labai 
svarbu užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį ir pateikti išsamią 
informaciją apie gaminius, kuriuos 
galima įsigyti.

Or. en


