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

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā mākslīgajam intelektam (MI) 
ir arvien lielāka nozīme mūsu ikdienas 
dzīvē un tam ir potenciāls veicināt 
inovāciju attīstību daudzās nozarēs un 
sniegt labumu patērētājiem, izmantojot 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, un 
nodrošināt uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu;

A. tā kā jaunajām digitālajām 
tehnoloģijām, piemēram, mākslīgajam 
intelektam (MI), lietiskajam un 
pakalpojumu internetam vai robotikai ir 
un būs arvien lielāka nozīme mūsu 
ikdienas dzīvē un tam ir potenciāls veicināt 
inovāciju attīstību daudzās nozarēs un 
sniegt labumu patērētājiem, izmantojot 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, un 
nodrošināt uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā mākslīgajam intelektam (MI) 
ir arvien lielāka nozīme mūsu ikdienas 
dzīvē un tam ir potenciāls veicināt 
inovāciju attīstību daudzās nozarēs un 
sniegt labumu patērētājiem, izmantojot 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, un 
nodrošināt uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu;

A. tā kā mākslīgajam intelektam (MI) 
ir arvien lielāka nozīme mūsu ikdienas 
dzīvē un tam ir potenciāls veicināt 
inovāciju attīstību daudzās nozarēs un 
sniegt labumu patērētājiem, izmantojot 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, un 
nodrošināt uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu, bet attiecībā uz valsts pārvaldi, 
proti, nodrošinot uzlabotus, iekļaujošākus 
un strukturētus sabiedriskos 
pakalpojumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā mākslīgajam intelektam (MI) 
ir arvien lielāka nozīme mūsu ikdienas 
dzīvē un tam ir potenciāls veicināt 
inovāciju attīstību daudzās nozarēs un 
sniegt labumu patērētājiem, izmantojot 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, un 
nodrošināt uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu;

A. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
izmantošanai ir arvien lielāka nozīme 
mūsu ikdienas dzīvē un tam ir potenciāls 
veicināt inovāciju ieviešanu un attīstību 
daudzās nozarēs un sniegt labumu 
patērētājiem, izmantojot inovatīvus 
produktus un pakalpojumus, un nodrošināt 
uzņēmumiem, īpaši mikrouzņēmumiem 
un maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), optimizētu sniegumu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā mākslīgajam intelektam (MI) 
ir arvien lielāka nozīme mūsu ikdienas 
dzīvē un tam ir potenciāls veicināt 
inovāciju attīstību daudzās nozarēs un 
sniegt labumu patērētājiem, izmantojot 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, un 
nodrošināt uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu;

A. tā kā mākslīgajam intelektam (MI) 
ir arvien lielāka nozīme mūsu ikdienas 
dzīvē un tam ir potenciāls veicināt 
inovāciju attīstību daudzās nozarēs un 
sniegt labumu patērētājiem, izmantojot 
inovatīvus produktus un pakalpojumus, un 
nodrošināt uzņēmumiem optimizētu 
sniegumu un palielinātu konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters
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Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā šīs jaunās digitālās 
tehnoloģijas pārveido daudzu produktu 
un pakalpojumu īpašības, kas savukārt 
prasa skaidru drošības un atbildības 
regulējumu, gādājot gan par patērētāju 
aizsardzību, gan par juridisko noteiktību 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā, lai minētais regulējums būtu 
atbilstošs, tam būtu jāaptver MI produkti, 
tostarp jāaptver arī algoritmi, 
programmatūra un to izmantotie vai 
ģenerētie dati;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā vienotai mākslīgā intelekta, 
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robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, 
ieviešanas un izmantošanas sistēmai 
Savienībā būtu gan jāaizsargā patērētāji 
no to radītajiem potenciālajiem riskiem, 
gan jāveicina šādu tehnoloģiju 
uzticamība;

Or. en

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

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā varētu būt nepieciešams 
pielāgot Savienības pašreizējo drošības un 
atbildības regulējumu, kā uzsvērts 
Komisijas ziņojumā par mākslīgā 
intelekta, lietu interneta un robotikas 
ietekmi uz drošību un atbildību;

Or. en

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

Atzinuma projekts
Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac. tā kā produktu drošums un 
produktatbildība ir divi savstarpēji 
papildinoši mehānismi, kuriem ir viens un 
tas pats politisks mērķis – funkcionējošs 
vienotais preču un pakalpojumu tirgus, 
un šajā atzinumā ir ierosināti iespējamie 
Savienības atbildības regulējuma 
pielāgojumi, ņemot vērā jauno digitālo 
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tehnoloģiju pieaugošo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu 
izmantošana un izstrāde produktos varētu 
arī radīt problēmas spēkā esošajam 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
produktiem un samazināt to efektivitāti, 
tādējādi potenciāli mazinot patērētāju 
uzticēšanos un labklājību to specifisko 
īpašību dēļ;

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu 
izmantošana un izstrāde produktos varētu 
arī radīt problēmas spēkā esošajam 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
produktiem, kuri ne vienmēr ir pielāgoti 
šīm jaunajām lietojumprogrammām, 
tādējādi potenciāli mazinot patērētāju 
uzticēšanos un labklājību to specifisko 
īpašību dēļ; turklāt uzskata, ka tam 
nevajadzētu novest pie reakcionāra 
regulējuma, bet gan gluži pretēji — aicina 
izstrādāt uz pārdomām un palielinātu 
uzticēšanos balstītu politiku;

Or. en

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

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu 
izmantošana un izstrāde produktos varētu 
arī radīt problēmas spēkā esošajam 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
produktiem un samazināt to efektivitāti, 
tādējādi potenciāli mazinot patērētāju 
uzticēšanos un labklājību to specifisko 

B. tā kā mākslīgā intelekta un citu 
jauno didtālo tehnoloģiju izmantošana un 
izstrāde varētu arī radīt problēmas spēkā 
esošajiem atbildības regulējumiem 
attiecībā uz produktiem un samazināt to 
efektivitāti, tādējādi potenciāli mazinot 
patērētāju uzticēšanos un labklājību to 
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īpašību dēļ; specifisko īpašību dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu 
izmantošana un izstrāde produktos varētu 
arī radīt problēmas spēkā esošajam 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
produktiem un samazināt to efektivitāti, 
tādējādi potenciāli mazinot patērētāju 
uzticēšanos un labklājību to specifisko 
īpašību dēļ;

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu 
izmantošana un izstrāde produktos varētu 
arī radīt problēmas spēkā esošajam 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
produktiem un samazināt to efektivitāti, 
tādējādi potenciāli mazinot patērētāju 
uzticēšanos,  labklājību un aizsardzību to 
specifisko īpašību dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu 
izmantošana un izstrāde produktos varētu 
arī radīt problēmas spēkā esošajam 
tiesiskajam regulējumam attiecībā uz 
produktiem un samazināt to efektivitāti, 
tādējādi potenciāli mazinot patērētāju 
uzticēšanos un labklājību to specifisko 
īpašību dēļ;

B. tā kā mākslīgā intelekta lietojumu 
izmantošana, ieviešana un izstrāde 
produktos varētu arī radīt problēmas spēkā 
esošajam tiesiskajam regulējumam 
attiecībā uz produktiem un samazināt 
patērētāju aizsardzību, tādējādi potenciāli 
mazinot patērētāju uzticēšanos un 
labklājību to specifisko īpašību dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
Ba apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ba. tā kā MI neaizsargātība pret 
kiberdrošības apdraudējumiem, 
programmatūras atjauninājumiem, 
ierobežota paredzamība un pašmācīšanās 
darbības var kavēt kompensācijas 
prasījumu izvirzīšanu gadījumos, kad tas 
šķiet pamatoti;

Or. en

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

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā stingri atbildības mehānismi 
kaitējuma atlīdzināšanai palīdz labāk 
aizsargāt patērētājus, radīt uzticēšanos 
jaunām, produktos integrētām 
tehnoloģijām un akceptēt jauninājumus, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību 
uzņēmumiem,

C. tā kā stingri atbildības mehānismi 
kaitējuma atlīdzināšanai palīdz labāk 
aizsargāt iedzīvotājus un patērētājus no 
aizskārumiem, radīt uzticēšanos jaunām 
digitālajām tehnoloģijām, vienlaikus 
nodrošinot juridisko noteiktību 
uzņēmumiem un ļaujot tiem ieviest 
jauninājumus,

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
C apsvērums
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Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā stingri atbildības mehānismi 
kaitējuma atlīdzināšanai palīdz labāk 
aizsargāt patērētājus, radīt uzticēšanos 
jaunām, produktos integrētām 
tehnoloģijām un akceptēt jauninājumus, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību 
uzņēmumiem,

C. tā kā stingri atbildības mehānismi 
kaitējuma atlīdzināšanai palīdz labāk 
aizsargāt patērētājus, radīt uzticēšanos 
jaunām, produktos integrētām 
tehnoloģijām un akceptēt jauninājumus, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību 
uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem 
un maziem un vidējiem uzņēmumiem,

Or. en

Grozījums Nr. 17
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
C apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā stingri atbildības mehānismi 
kaitējuma atlīdzināšanai palīdz labāk 
aizsargāt patērētājus, radīt uzticēšanos 
jaunām, produktos integrētām 
tehnoloģijām un akceptēt jauninājumus, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību 
uzņēmumiem,

C. tā kā stingri atbildības mehānismi 
kaitējuma atlīdzināšanai palīdz labāk 
aizsargāt patērētājus, radīt uzticēšanos 
jaunām, produktos integrētām 
tehnoloģijām un akceptēt jauninājumus, 
vienlaikus nodrošinot juridisko noteiktību 
uzņēmumiem, uzsver — lai panāktu 
akceptēšanu, arī teorētiskajiem 
ieguvumiem no mākslīgā intelekta būtu 
jāsniedz efektīvs ieguldījums labklājībā 
un attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā Komisijas ziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par 
mākslīgā intelekta, lietu interneta un 
robotikas ietekmi uz drošību un atbildību 
(COM(2020)64) un Baltā grāmata par 
mākslīgo intelektu – Eiropas pieeja 
izcilībai un uzticībai (COM(2020)65) būtu 
jāuzskata par pamatu turpmākajiem 
Eiropas tiesību aktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
Alexandra Geese

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā MI lietojumprogrammu 
sarežģītība dažos gadījumos var padarīt 
gandrīz neiespējamu vainas vai kaitējuma 
pierādīšanu, radot jaunas problēmas 
attiecībā uz pierādīšanas pienākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
Cb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Cb. tā kā Produktatbildības direktīva ir 
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spēkā esošais tiesiskais regulējums 
attiecībā uz atbildību par galaproduktu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 
pielāgot Savienības tiesisko regulējumu 
jaunajai tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni patērētājiem 
pret kaitējumu, ko rada jaunās 
tehnoloģijas, un vienlaikus saglabājot 
līdzsvaru ar tehnoloģisko inovāciju 
vajadzībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 
pielāgot Savienības tiesisko regulējumu 
jaunajai tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni patērētājiem 
pret kaitējumu, ko rada jaunās tehnoloģijas, 
un vienlaikus saglabājot līdzsvaru ar 
tehnoloģisko inovāciju vajadzībām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 
pielāgot Savienības tiesisko regulējumu 
jaunajai tehnoloģiju izmantošanai, 
pielietošanai unattīstībai, nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni patērētājiem 
pret kaitējumu, ko rada jaunās 
tehnoloģijas, kuru pamatā ir mākslīgais 
intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas, un vienlaikus saglabājot 
līdzsvaru ar tehnoloģisko inovāciju 
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vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 
pielāgot Savienības tiesisko regulējumu 
jaunajai tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni patērētājiem 
pret kaitējumu, ko rada jaunās tehnoloģijas, 
un vienlaikus saglabājot līdzsvaru ar 
tehnoloģisko inovāciju vajadzībām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 
pielāgot Savienības tiesisko regulējumu 
jaunajai tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni patērētājiem 
pret iespējamu kaitējumu, ko rada jaunās 
tehnoloģijas, un vienlaikus saglabājot 
līdzsvaru starp rūpniecisko un patēriņa 
preču digitalizācijas mērķi un 
tehnoloģiskās inovācijas atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 
pielāgot Savienības tiesisko regulējumu 
jaunajai tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni patērētājiem 
pret kaitējumu, ko rada jaunās tehnoloģijas, 
un vienlaikus saglabājot līdzsvaru ar 
tehnoloģisko inovāciju vajadzībām;

1. atzinīgi vērtē Komisijas mērķi 
pielāgot Savienības tiesisko regulējumu 
jaunajai tehnoloģiju attīstībai, nodrošinot 
augstu aizsardzības līmeni patērētājiem 
pret iespējamu kaitējumu, ko rada jaunās 
tehnoloģijas, un vienlaikus saglabājot 
līdzsvaru ar tehnoloģisko inovāciju 
vajadzībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Produktatbildības 
direktīva tika pieņemta 1985. gadā un 
pārskatīta 1999. gadā un kopš tā laika 
produkti ir būtiski attīstījušies, tāpēc 
Produktatbildības direktīva vairs neatbilst 
paredzētajam mērķim un ir jāatjaunina;

Or. en

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību novērtēt, 
cik lielā mērā ir jāatjaunina pašreizējais 
atbildības regulējums un jo īpaši Padomes 
Direktīva 85/374/EEK1 (Produktatbildības 
direktīva), lai garantētu efektīvu patērētāju 
aizsardzību un juridisko skaidrību 
uzņēmumiem, vienlaikus izvairoties no 
augstām izmaksām un riskiem, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem;

2. norāda, ka ir nepieciešams 
pielāgot digitālajai pasaulei Savienības 
spēkā esošo atbildības regulējumu un jo 
īpaši Padomes Direktīvu 85/374/EEK1 
(Produktatbildības direktīvu); aicina 
Komisiju pārskatīt Produktatbildības 
direktīvu, risinot problēmas, ko rada 
jaunās digitālās tehnoloģijas, piemēram, 
mākslīgais intelekts, lietiskais internets 
(IoT) vai robotika, tādējādi nodrošinot 
iedzīvotāju un patērētāju efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu, kā arī 
juridisko noteiktību uzņēmumiem, 
vienlaikus izvairoties no augstām 
izmaksām un riskiem, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem;

__________________ __________________
1 Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. 
gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo 

1 Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. 
gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo 



AM\1205505LV.docx 15/48 PE652.384v01-00

LV

un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz atbildību par produktiem ar trūkumiem 
(OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).

un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz atbildību par produktiem ar trūkumiem 
(OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 27
Stelios Kouloglou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību novērtēt, cik 
lielā mērā ir jāatjaunina pašreizējais 
atbildības regulējums un jo īpaši Padomes 
Direktīva 85/374/EEK1 (Produktatbildības 
direktīva), lai garantētu efektīvu patērētāju 
aizsardzību un juridisko skaidrību 
uzņēmumiem, vienlaikus izvairoties no 
augstām izmaksām un riskiem, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem;

2. uzsver nepieciešamību novērtēt, cik 
lielā mērā ir jāatjaunina pašreizējais 
atbildības regulējums un jo īpaši Padomes 
Direktīva 85/374/EEK1 (Produktatbildības 
direktīva), lai garantētu efektīvu patērētāju 
aizsardzību un juridisko skaidrību 
patērētājiem un uzņēmumiem;

__________________ __________________
1 Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. 
gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz atbildību par produktiem ar trūkumiem 
(OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).

1 Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. 
gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz atbildību par produktiem ar trūkumiem 
(OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver nepieciešamību novērtēt, 2. aicina Komisiju atjaunināt spēkā 
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cik lielā mērā ir jāatjaunina pašreizējais 
atbildības regulējums un jo īpaši Padomes 
Direktīva 85/374/EEK1 (Produktatbildības 
direktīva), lai garantētu efektīvu patērētāju 
aizsardzību un juridisko skaidrību 
uzņēmumiem, vienlaikus izvairoties no 
augstām izmaksām un riskiem, jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem;

esošo atbildības regulējumu un jo īpaši 
Padomes Direktīvu 85/374/EEK1 
(Produktatbildības direktīvu), lai garantētu 
ļoti efektīvu patērētāju aizsardzību un 
juridisko skaidrību uzņēmumiem, 
vienlaikus izvairoties no augstām 
izmaksām un riskiem, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un 
jaunuzņēmumiem;

__________________ __________________
1 Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. 
gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz atbildību par produktiem ar trūkumiem 
(OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).

1 Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. 
gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo 
un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz atbildību par produktiem ar trūkumiem 
(OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzīst, ka ir grūti noteikt atbildību 
gadījumos, kad kaitējumu patērētājiem 
rada autonomi lēmumu pieņemšanas 
procesi; aicina Komisiju pārskatīt šo 
direktīvu un apsvērt iespēju pielāgot 
jēdzienus “produkts”, “kaitējums” un 
“defekts”, saskaņojot tos ar tiesību aktiem 
par produktu drošumu un 
produktatbildību, kā arī pielāgot 
noteikumus par pierādīšanas pienākumu, 
vienlaikus uzsverot, ka pierādīšanas 
pienākums nekādā gadījumā nav 
patērētājam;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
Alexandra Geese

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka jebkādai 
produktatbildības regulējuma 
atjaunināšanai jābūt cieši saistītai ar 
Direktīvas 2001/95/EK (Produktu 
drošības direktīvas) atjaunināšanu, lai 
gādātu par to, ka MI sistēmās ir integrēti 
drošības un drošuma principi;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b turklāt uzsver, ka ir atkārtoti 
jāizvērtē laikposms, kurā ražotājs tiek 
saukts pie atbildības par produkta 
izraisītiem defektiem, jo uz MI balstīti 
produkti var kļūt nedroši to izmantošanas 
cikla laikā programmatūras 
atjauninājuma vai tā trūkuma dēļ; 
vienlaikus un gadījumos, kad piegādātāju 
nevar saukt pie atbildības, var būt 
pamatoti saukt ražotāju pie atbildības par 
programmatūras atjauninājuma 
nepiegādāšanu, kas var novērst drošības 
apdraudējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
Svenja Hahn

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver motivāciju palielināt MI 
sistēmu izstrādātāju ex ante ieguldījumus 
drošībā kā ieteikto pieeju, lai uzlabotu 
drošību; uzsver, ka publiska pirmkoda 
atklāšana stimulētu drošas 
programmatūras izstrādi, vienlaikus 
padarot to ekonomiski un juridiski 
pievilcīgāku;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c norāda, ka Produktatbildības 
direktīvas pārskatīšana būtu jāsaskaņo ar 
ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu 
(VDAR) un jābalsta uz to;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Stelios Kouloglou

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 
pastāv īstenojami risinājumi, un 
paredzētu iespējas turpmākai tehnoloģiju 
attīstībai;

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 
pastāv īstenojami risinājumi, un paredzētu 
iespējas turpmākai tehnoloģiju attīstībai;

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; aicina Komisiju izvērtēt, 
vai regula par vispārēju produktatbildību 
varētu veicināt šā mērķa sasniegšanu; 
tomēr uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
Savienības regulējums attiektos tikai uz 
skaidri noteiktām problēmām, attiecībā uz 
kurām pastāv īstenojami risinājumi, un 
paredzētu iespējas turpmākai tehnoloģiju 
attīstībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Antonius Manders

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 
pastāv īstenojami risinājumi, un paredzētu 
iespējas turpmākai tehnoloģiju attīstībai;

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; aicina Komisiju izvērtēt, 
vai regula par vispārēju produktatbildību 
varētu veicināt šā mērķa sasniegšanu; 
tomēr uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
Savienības regulējums attiektos tikai uz 
skaidri noteiktām problēmām, attiecībā uz 
kurām pastāv īstenojami risinājumi, un 
paredzētu iespējas turpmākai tehnoloģiju 
attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 
pastāv īstenojami risinājumi, un paredzētu 
iespējas turpmākai tehnoloģiju attīstībai;

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 
pastāv īstenojami risinājumi, un paredzētu 
iespējas turpmākai tehnoloģiju attīstībai, 
tostarp brīva un atklāta pirmkoda 
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programmatūras;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume, Marc Angel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 
pastāv īstenojami risinājumi, un paredzētu 
iespējas turpmākai tehnoloģiju attīstībai;

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības un 
patērētāju aizsardzības noteikumu papildu 
saskaņošanu, lai izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 
pastāv īstenojami risinājumi, un paredzētu 
iespējas turpmākai tehnoloģiju attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības; tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi nodrošināt, lai Savienības 
regulējums attiektos tikai uz skaidri 
noteiktām problēmām, attiecībā uz kurām 

3. uzsver, ka jebkādai spēkā esošā 
atbildības regulējuma pārskatīšanai 
vajadzētu būt vērstai uz atbildības 
noteikumu papildu saskaņošanu, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un izvairītos no nevienlīdzības 
patērētāju aizsardzībā, jo katrā dalībvalstī 
ir savi tiesību akti, un tas varētu radīt 
nevajadzīgu vienotā tirgus 



PE652.384v01-00 22/48 AM\1205505LV.docx

LV

pastāv īstenojami risinājumi, un 
paredzētu iespējas turpmākai tehnoloģiju 
attīstībai;

sadrumstalotību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju izvērtēt, vai 
definīcijas un jēdzieni produktatbildības 
regulējumā ir jāatjaunina, ņemot vērā 
mākslīgā MI lietojumu specifiskās iezīmes, 
piemēram, sarežģītību, autonomiju un 
nepārredzamību;

4. aicina Komisiju izvērtēt, vai 
definīcijas un jēdzieni produktatbildības 
regulējumā ir jāatjaunina, ņemot vērā 
mākslīgā MI lietojumu specifiskās iezīmes, 
īpaši, lai ņemtu vērā izmaiņas 
lietojumptogrammās, kas var notikt 
autonomi pēc produkta laišanas tirgū; 

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju izvērtēt, vai 
definīcijas un jēdzieni produktatbildības 
regulējumā ir jāatjaunina, ņemot vērā 
mākslīgā MI lietojumu specifiskās 
iezīmes, piemēram, sarežģītību, autonomiju 
un nepārredzamību;

4. aicina Komisiju pārskatīt 
produktatbildības regulējumu, ņemot vērā 
īpašās ar digitalizāciju saistītās problēmas 
attiecībā uz tiesību aktiem atbildības 
jomā, piemēram, sarežģītību, 
savienojamību, atvērtību, autonomiju, 
nepārredzamību (ne)prognozējamību, 
balstīšanu uz datiem un neaizsargātību;

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Antonius Manders

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju izvērtēt, vai 
definīcijas un jēdzieni produktatbildības 
regulējumā ir jāatjaunina, ņemot vērā 
mākslīgā MI lietojumu specifiskās 
iezīmes, piemēram, sarežģītību, autonomiju 
un nepārredzamību;

4. aicina Komisiju pārskatīt 
produktatbildības regulējumu, ņemot vērā 
īpašās ar digitalizāciju saistītās problēmas 
attiecībā uz atbildības tiesību aktiem 
atbildības jomā, piemēram, sarežģītību, 
savienojamību, atvērtību, autonomiju, 
nepārredzamību (ne)prognozējamību, 
balstīšanu uz datiem un neaizsargātību;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju izvērtēt, vai 
definīcijas un jēdzieni produktatbildības 
regulējumā ir jāatjaunina, ņemot vērā 
mākslīgā MI lietojumu specifiskās iezīmes, 
piemēram, sarežģītību, autonomiju un 
nepārredzamību;

4. aicina Komisiju atjaunināt 
produktatbildības regulējumu, lai apsvērtu 
MI lietojumu specifiskās iezīmes, 
piemēram, sarežģītību, autonomiju, 
nepārredzamību un neprognozējamību;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, 
“kaitējums” un “defekts”, un, ja tas tā ir, 
tad cik lielā mērā; prasa Komisijai arī 
pārbaudīt, vai produktatbildības 
regulējums ir jāpārskata, lai efektīvi 
aizsargātu cietušās puses attiecībā uz 
produktiem, ko iegādājas komplektā ar 
saistītiem pakalpojumiem;

5. mudina Komisiju iekļaut 
programmatūru “produktu” definīcijā 
saskaņā ar Produktatbildības direktīvu 
atbilstoši pašreizējā patērētāju tiesību 
aizsardzības acquis garam, proti, “preču 
ar digitāliem elementiem” definīciju 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/770 
(Digitālā satura direktīva) 2. panta 3. 
punktu un “preču” definīciju saskaņā ar 
Direktīvas (ES) 2019/771 (Preču 
pārdošanas direktīva) 2. panta 5. punkta 
b) apakšpunktu, un mudina Komisiju 
atjaunināt tādus jēdzienus kā “ražotājs”, 
“kaitējums ar digitāliem elementiem” un 
“defekts”, un mudina Komisiju lietderīgi 
pārskatīt produktatbildības regulējumu, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem, jo 
īpaši tādēļ, ka Produktatbildības direktīva 
attiecas tikai uz personisku aizskārumu, 
bet patērētāja īpašumam nodarītais 
kaitējums, morālais kaitējums, datiem vai 
citiem digitāliem aktīviem nodarīts 
kaitējums pašlaik joprojām netiek 
regulēts;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; prasa Komisijai arī pārbaudīt, vai 

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; iesaka saglabāt pamatnošķīrumu 
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produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

starp ražotāju un tā produktu, šajā 
gadījumā – mākslīgā intelekta lietojumu, 
un MI nevajadzētu piešķirt pašam savu 
autonomo statusu; prasa Komisijai arī 
pārbaudīt, vai produktatbildības regulējums 
ir jāpārskata, lai efektīvi aizsargātu cietušās 
puses attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Stelios Kouloglou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; prasa Komisijai arī pārbaudīt, vai 
produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; prasa Komisijai arī pārbaudīt, vai 
produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem; 
aicina Komisiju atjauninātās 
Produktatbildības direktīvas priekšlikumā 
iekļaut arī to platformu atbildību, kuras 
darbojas kā tiešsaistes tirgus vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; prasa Komisijai arī pārbaudīt, vai 
produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”; prasa Komisijai arī pārbaudīt, 
vai produktatbildības regulējums ir 
jāpārskata, lai efektīvi aizsargātu cietušās 
puses attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem un 
uzskatīt integrētas privātuma aizsardzības 
un integrētas drošības noteikumu par 
pamatotu patērētāju pieņēmumu attiecībā 
uz viņu digitālajiem produktiem;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, 
“kaitējums” un “defekts”, un, ja tas tā ir, 
tad cik lielā mērā; prasa Komisijai arī 
pārbaudīt, vai produktatbildības regulējums 
ir jāpārskata, lai efektīvi aizsargātu cietušās 
puses attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

5. mudina Komisiju precizēt 
“produktu” definīciju saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu, nosakot, vai 
uz digitālo saturu un digitālajiem 
pakalpojumiem attiecas šīs direktīvas 
piemērošanas joma, un apsvērt tādu 
jēdzienu kā “ražotājs”, “kaitējums” un 
“defekts” pielāgošanu; prasa Komisijai arī 
pārbaudīt, vai produktatbildības regulējums 
ir jāpārskata, lai efektīvi aizsargātu cietušās 
puses attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; prasa Komisijai arī pārbaudīt, vai 
produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; prasa Komisijai arī pārbaudīt, vai 
produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem, un 
atlīdzinātu tām nodarīto kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Antonius Manders

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, 
“kaitējums” un “defekts”, un, ja tas tā ir, 
tad cik lielā mērā; prasa Komisijai arī 
pārbaudīt, vai produktatbildības regulējums 
ir jāpārskata, lai efektīvi aizsargātu cietušās 
puses attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

5. mudina Komisiju precizēt 
“produktu” definīciju saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu, nosakot, vai 
uz digitālo saturu un digitālajiem 
pakalpojumiem attiecas šīs direktīvas 
piemērošanas joma, un apsvērt tādu 
jēdzienu kā “ražotājs”, “kaitējums” un 
“defekts” pielāgošanu; prasa Komisijai arī 
pārbaudīt, vai produktatbildības regulējums 
ir jāpārskata, lai efektīvi aizsargātu cietušās 
puses attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Marion Walsmann

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un, ja tas tā ir, tad cik lielā 
mērā; prasa Komisijai arī pārbaudīt, vai 
produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

5. mudina Komisiju pārbaudīt, vai ir 
nepieciešams programmatūras iekļaut 
“produktu” definīcijā saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu un atjaunināt 
tādus jēdzienus kā “ražotājs”, “kaitējums” 
un “defekts”, un prasa Komisijai vai 
produktatbildības regulējums ir jāpārskata, 
lai efektīvi aizsargātu cietušās puses 
attiecībā uz produktiem, ko iegādājas 
komplektā ar saistītiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marion Walsmann

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka Produktatbildības 
direktīvā brīdis, kad produkti tiek laisti 
apgrozībā, tiek uzskatīts par izšķirošo 
brīdi ražotāju atbildībai un ka attiecībā uz 
MI sistēmām ražotājs saglabā zināmu 
kontroli pēc produkta laišanas apgrozībā, 
tādēļ aicina Komisiju atjaunināt šo 
jēdzienu, pārskatot Produktatbildības 
direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka MI sistēmas un ierīces, 
kas tās izmanto, ir produkti un tās ir 
jāreglamentē ar produktu regulējumu, 
nepiemērojot tām nekādu izņēmuma 
kategoriju;

Or. fr

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju precizēt, ka jauno 
tiesību aktu darbības joma vai 
Produktatbildības direktīvas 
atjaunināšana būtu jāattiecina uz visām 
materiālajām un nemateriālajām precēm, 
tostarp digitālajiem pakalpojumiem;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju apsvērt tiešsaistes 
tirdzniecības vietu atbildību, kvalificējot 
tās kā “piegādātāju” saskaņā ar 
Produktatbildības direktīvu;
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Or. en

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

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju ciešā koordinācijā 
ar attiecīgiem iespējamiem pielāgojumiem 
Savienības drošības regulējumā apsvērt, 
vai jēdziens “laiks, kad produkts laists 
apgrozībā”, ko pašlaik izmanto 
Produktatbildības direktīvā, ir piemērots 
jaunajām digitālajām tehnoloģijām, 
ņemot vērā to, ka tās var grozīt vai 
piedāvāt alternatīvu ražotāja kontrolē pēc 
tam, kad tās ir laistas tirgū;

Or. en

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

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c aicina Komisiju apsvērt iespēju 
noteikt, ka konkrētu jauno digitālo 
tehnoloģiju ražotājs ir atbildīgs par 
neparedzētiem defektiem gadījumos, kad 
ir prognozējams, ka varētu notikt kaut kas 
neparedzēts;

Or. en
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Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
taisnīgu atbildības sistēmu, kas ļauj 
patērētājiem pierādīt, ka produkta defekts 
ir radījis kaitējumu, pat ja ir iesaistīta 
trešās puses programmatūra vai ir grūti 
izsekot defekta cēlonim, piemēram, ja 
produkti ir daļa no sarežģītas savstarpēji 
savienota lietiskā interneta vides;

6. uzsver, ka uz MI un jaunajām 
tehnoloģijām balstīto produktu 
sarežģītības, savienojamības un 
nepārredzamības dēļ patērētājiem varētu 
būt grūti pierādīt, kāds produkta defekts ir 
radījis kaitējumu, jo nevar pieņemt, ka 
patērētājiem ir visa nepieciešamā 
informācija vai īpašas tehniskās 
zināšanas; tādēļ, pārskatot 
Produktatbildības direktīvu, vajadzētu 
pietikt ar to, ka patērētājs pierāda, ka ir 
nodarīts kaitējums pat tad, ja ir iesaistīta 
trešās personas programmatūra vai ir 
grūti izsekojams defekta cēlonis;

Or. en

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

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
taisnīgu atbildības sistēmu, kas ļauj 
patērētājiem pierādīt, ka produkta defekts 
ir radījis kaitējumu, pat ja ir iesaistīta trešās 
puses programmatūra vai ir grūti izsekot 
defekta cēlonim, piemēram, ja produkti ir 
daļa no sarežģītas savstarpēji savienota 
lietiskā interneta vides;

6. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
taisnīgu un efektīvu zaudējumu sadali, lai 
noteiktu atbildību vispiemērotākajā veidā; 
uzsver, cik svarīgi ir padarīt iespējamu 
taisnīgu atbildības sistēmu, kas ļauj 
cietušajiem pierādīt, ka produkta defekts ir 
radījis kaitējumu, pat ja ir iesaistīta trešās 
puses programmatūra vai ir grūti izsekot 
defekta cēlonim, piemēram, ja produkti ir 
daļa no sarežģītas savstarpēji savienota 
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lietiskā interneta vides;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
taisnīgu atbildības sistēmu, kas ļauj 
patērētājiem pierādīt, ka produkta defekts 
ir radījis kaitējumu, pat ja ir iesaistīta trešās 
puses programmatūra vai ir grūti izsekot 
defekta cēlonim, piemēram, ja produkti ir 
daļa no sarežģītas savstarpēji savienota 
lietiskā interneta vides;

6. uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt 
tādu taisnīgu atbildības sistēmu 
komercdarījumu ķēdē, kas ļauj 
patērētājiem pierādīt, ka produkta defekts 
ir radījis kaitējumu, pat ja ir iesaistīta trešās 
puses programmatūra vai ir grūti izsekot 
defekta cēlonim, piemēram, ja produkti ir 
daļa no sarežģītas savstarpēji savienota 
lietiskā interneta vides;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam 
nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas, vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem;

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam 
nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas, vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem, kā arī lai 
nodrošinātu taisnīgumu un mazinātu 
informācijas asimetriju, kas pasliktina 
cietušo pušu situāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Geert Bourgeois

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam 
nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas, vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem;

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam 
nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas, vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem; uzsver, ka 
jebkuram šādam konstatējumam, ja tas 
izrādās nepieciešams, vajadzētu būt 
ierobežotam darbības jomā;

Or. en

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

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, 
kam nodarīts kaitējums, iegūtu 
labvēlīgākas pozīcijas, vienlaikus novēršot 
ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinot 
juridisko skaidrību uzņēmumiem;

7. aicina Komisiju atbrīvot cietušo 
pusi no pierādīšanas pienākuma nolūkā 
novērst šā pienākuma noteikšanu 
patērētājam, lai patērētāji, kam nodarīts 
kaitējums, iegūtu labvēlīgākas pozīcijas, 
vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem, īpaši 
mikrouzņēmumiem un mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, 
kam nodarīts kaitējums, iegūtu 
labvēlīgākas pozīcijas, vienlaikus novēršot 
ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinot 
juridisko skaidrību uzņēmumiem;

7. aicina Komisiju apsvērt to 
noteikumu pielāgošanu, kas regulē 
pierādīšanas pienākumu attiecībā uz 
jauno digitālo tehnoloģiju izraisītiem 
kaitējumiem, lai patērētāji, kam nodarīts 
kaitējums, iegūtu labvēlīgākas pozīcijas, 
vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
noteiktību uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam 
nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas, vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem;

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam 
nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas savu tiesību aizstāvēšanai, 
vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Antonius Manders

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, 
kam nodarīts kaitējums, iegūtu 
labvēlīgākas pozīcijas, vienlaikus novēršot 
ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinot 
juridisko skaidrību uzņēmumiem;

7. aicina Komisiju apsvērt to 
noteikumu pielāgošanu, kas regulē 
pierādīšanas pienākumu attiecībā uz 
jauno digitālo tehnoloģiju izraisītiem 
kaitējumiem, lai patērētāji, kam nodarīts 
kaitējums, iegūtu labvēlīgākas pozīcijas, 
vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
noteiktību uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Stelios Kouloglou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 
lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, kam 
nodarīts kaitējums, iegūtu labvēlīgākas 
pozīcijas, vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
skaidrību uzņēmumiem;

7. aicina Komisiju atbrīvot cietušo 
pusi no pierādīšanas pienākuma; lai 
patērētāji, kam nodarīts kaitējums un kuri 
pašlaik saskaras ar nevajadzīgu slogu 
taisnīguma panākšanai, iegūtu 
labvēlīgākas pozīcijas, vienlaikus novēršot 
ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinot 
juridisko skaidrību uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
Alexandra Geese

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izvērtēt, vai un cik 7. aicina Komisiju ierosināt 
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lielā mērā cietusī puse būtu jāatbrīvo no 
pierādīšanas pienākuma, lai patērētāji, 
kam nodarīts kaitējums, iegūtu 
labvēlīgākas pozīcijas, vienlaikus novēršot 
ļaunprātīgu izmantošanu un nodrošinot 
juridisko skaidrību uzņēmumiem;

apgrieztās pierādīšanas pienākumu īpašos 
gadījumos un balstoties uz skaidriem 
kritērijiem, lai patērētāji, kam nodarīts 
kaitējums, iegūtu labvēlīgākas pozīcijas, 
vienlaikus novēršot ļaunprātīgu 
izmantošanu un nodrošinot juridisko 
noteiktību uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju izvērtēt 
pienākuma ieviešanu jauno digitālo 
tehnoloģiju ražotājiem nodrošināt savus 
ražojumus ar līdzekļiem informācijas 
reģistrēšanai par tehnoloģijas darbību 
saskaņā ar piemērojamiem datu 
aizsardzības noteikumiem un 
noteikumiem par komercnoslēpumu 
aizsardzību, cita starpā ņemot vērā 
iespējamību, ka tehnoloģijas risks 
materializējas, kā arī to, vai riska 
materializēšanās gadījumā šāds 
pienākums ir atbilstīgs un samērīgs, un tā 
tehniskās īstenošanas iespējas un 
izmaksas; šā pienākuma neievērošana vai 
atteikšanās sniegt cietušajam saprātīgu 
piekļuvi šai informācijai radītu 
atspēkojamu prezumpciju par ražotāja 
atbildību;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka izstrādes riska princips 
saskaņā ar Padomes Direktīvas 
85/374/EEK 7. panta e) punktu ir 
izrādījies svarīgs un pamatots;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka MI sistēmu 
izskaidrojamība, interpretējamība un 
izsekojamība ir būtiski faktori, lai 
nodrošinātu, ka atbildības mehānismi 
piedāvā atbilstīgu, efektīvu un taisnīgu 
atbildības sadalījumu; tālab prasa 
Komisijai izdot uzņēmumiem paredzētus 
saistošus noteikumus, kas liktu publicēt 
pārredzamības ziņojumus, tostarp par 
algoritmisko sistēmu pastāvēšanu, 
funkcionalitāti, procesu, galvenajiem 
kritērijiem, pamatā esošo loģiku, 
izmantotajām datu kopām un iespējamo 
iznākumu un centieniem savlaicīgi, 
precīzi, viegli lasāmā un pieejamā veidā 
identificēt, novērst un mazināt AI sistēmu 
izraisītu kaitējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
Alexandra Geese
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Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c aicina Komisiju pieņemt saistošus 
noteikumus uzņēmumiem un valsts 
iestādēm, lai dokumentētu MI sistēmu 
izstrādi; šajā sakarībā norāda, ka ir 
būtiski, lai izmantotā riska novērtējuma 
dokumentācija, programmatūras 
dokumentācija, algoritmi un datu kopas 
būtu pilnībā pieejamas tirgus uzraudzības 
iestādēm, vienlaikus nodrošinot atbilstību 
Savienības tiesību aktiem; šajā sakarībā 
tirgus uzraudzības iestādēm būtu jāpiešķir 
papildu prerogatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
konkrētās nozarēs un MI izmantošanā; 
uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert 
divus vai vairākus riska līmeņus, būtu 
jābalstās uz skaidriem kritērijiem un 
jānodrošina juridiskā skaidrība;

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
konkrētās nozarēs un MI izmantošanā; 
uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert 
divus vai vairākus riska līmeņus, būtu 
jābalstās uz skaidriem kritērijiem un 
jānodrošina juridiskā skaidrība; ierosina, 
ka šādas atšķirīgas pieejas nozīmē 
atšķirīgas saistības attiecībā uz produktu 
ražošanu, kā rezultātā rodas atšķirīgi 
noteikumi attiecībā uz atbildību ar 
skaidriem mehānismiem un nošķirtiem 
režīmiem; iesaka šos pienākumus pārvērst 
MI sistēmu konfigurācijā par drošību, jo 
īpaši attiecībā uz to mijiedarbību ar trešo 
pušu sistēmām, īpaši tiešsaistē vai 
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izmantojot savienotus objektus; prasa 
Komisijai jo īpaši apsvērt atšķirīgus 
pienākumus un atbildības režīmus 
atkarībā no tā, vai MI produkta patērētājs 
vai lietotājs ir privātpersona vai uzņēmējs, 
proti, šādus:
— civiltiesiskos jautājumos, kad ir 
iesaistīti uzņēmēji, tostarp gadījumos, kad 
uzņēmums nodrošina darbinieku 
pieejamību, kas ir apakšuzņēmēji vai 
algoti darbinieki:
○ atspēkojama atbildības prezumpcija 
būtu jānoska MI produkta 
nodrošinātājam, neatkarīgi no tā, vai tas 
ir ražotājs, pārdevējs vai licenciārs, un 
noteicošais faktors produkta pārneses 
ķēdes gadījumā ir brīdis, kad spēja vai 
iestatījumi ir definēta saistībā ar 
notikumu, kas rada atbildību;
○ pakalpojuma nodrošinātājam vajadzētu 
būt iespējai sevi atbrīvot no minētās 
atbildības, pierādot kļūdu, ko pieļāvis 
profesionāls lietotājs, ar nosacījumu, ka 
pareizi darbojas tieši tā tehnoloģiskā 
aizsardzība, attiecībā uz kuru tas tika 
saukts pie atbildības, un ar nosacījumu, 
ka profesionālais lietotājs ir iepazinies ar 
MI sistēmas izmantošanas nosacījumiem 
un šie noteikumu profesionālajam 
lietotājam ir saprotami, attiecībā uz ko 
pakalpojuma nodrošinātājam ir 
pierādīšanas pienākums;
— civiltiesiskos jautājumos, kad ir 
iesaistītas privātpersonas, neskarot 
profesionālo lietotāju principālu atbildību 
par viņu darbiniekiem:
○ pakalpojuma nodrošinātājiem, 
ražotājiem vai tālākpārdevējiem, laižot MI 
produktus tirgū privātpersonām, būtu 
jāgarantē tāds drošības līmenis un 
iestatījumi, kas atbilst augstākajam 
riskam, jo īpaši attiecībā uz saziņu ar 
citām sistēmām (piemēram, sociālajiem 
tīkliem vai internetu) vai savienotiem 
objektiem (piemēram, drošības vai 
signalizācijas sistēmām) saskaņā ar 
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noteiktiem standartiem;
○ jebkuram civiltiesiskam kaitējumam, 
kas saistīts ar MI produktu, automātiski 
būtu jārada automātiska pakalpojuma 
nodrošinātāja atbildība, no kuras sevi var 
atbrīvot, pierādot produkta atbilstību 
standartiem;
○ ņemot vērā MI produktu iespējamo 
seku un kaitējuma neparedzamo raksturu, 
varētu apsvērt iespējamu kaitējuma 
summas ierobežošanu, kas piedzenama no 
personas, kurai attiecībā uz  MI produktu 
iestājas civiltiesiskā atbildība bez vainas, 
neskarot noteikumus, kas piemērojami 
apdrošināšanai attiecībā uz atlikušo 
kaitējuma daļu;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
konkrētās nozarēs un MI izmantošanā; 
uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert 
divus vai vairākus riska līmeņus, būtu 
jābalstās uz skaidriem kritērijiem un 
jānodrošina juridiskā skaidrība;

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
konkrētās nozarēs un MI izmantošanā; 
uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert 
divus vai vairākus riska līmeņus, būtu 
jābalstās uz skaidriem kritērijiem un 
jānodrošina juridiskā skaidrība; turklāt 
uzskata, ka tos, kas iesaistīti dažādajos MI 
sistēmu izstrādes, ieviešanas un 
izmantošanas posmos, būtu jāņem vērā 
proporcionāli viņu atbildībai; ierosina 
izmantot sadalītās virsgrāmatas 
tehnoloģijas, piemēram, blokķēdi, lai 
uzlabotu produktu izsekojamību nolūkā 
labāk identificēt dažādos posmos 
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iesaistītos;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā
Alexandra Geese

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
konkrētās nozarēs un MI izmantošanā; 
uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert 
divus vai vairākus riska līmeņus, būtu 
jābalstās uz skaidriem kritērijiem un 
jānodrošina juridiskā skaidrība;

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
un sabiedrībai kopumā konkrētās nozarēs 
un MI izmantošanā; algoritmiskās 
sistēmas, kas var nodarīt fizisku vai 
materiālu kaitējumu, pārkāpt 
pamattiesības un brīvības, ietekmēt 
indivīda piekļuvi kritiski svarīgiem 
resursiem vai ietekmēt viņa līdzdalību 
sabiedrībā, par zemākā riska kategorijas 
sistēmām uzskatītas netiek; uzsver, ka 
šādai pieejai, kas varētu ietvert dažus riska 
līmeņus, būtu jābalstās uz skaidriem 
kritērijiem un jānodrošina juridiskā 
noteiktība un jāpakļauj regulārai 
novērtēšanai no jauna;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI 
ir vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi 
patērētājiem konkrētās nozarēs un MI 
izmantošanā; uzsver, ka šādai pieejai, kas 
varētu ietvert divus vai vairākus riska 
līmeņus, būtu jābalstās uz skaidriem 
kritērijiem un jānodrošina juridiskā 
skaidrība;

8. uzsver, ka atbildības posmā uz 
risku balstīta pieeja MI nav piemērota, jo 
kaitējums ir radies un produkts ir 
pierādījies kā riska produkts;

Or. en

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

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
konkrētās nozarēs un MI izmantošanā; 
uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert 
divus vai vairākus riska līmeņus, būtu 
jābalstās uz skaidriem kritērijiem un 
jānodrošina juridiskā skaidrība;

8. uzsver, ka spēkā esošajās 
regulējumā par atbildību attiecībā uz MI ir 
vajadzīga uz risku balstīta pieeja, kurā 
ņemti vērā dažādi riska līmeņi patērētājiem 
konkrētās nozarēs un MI izmantošanā; 
uzsver, ka šādai pieejai, kas varētu ietvert 
divus vai vairākus riska līmeņus, būtu 
jābalstās uz skaidriem kritērijiem un 
jānodrošina juridiskā noteiktība;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)
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8.a aicina Komisiju svītrot šādu 
jēdzienu “laiks, kad produkts tiek laists 
tirgū”, kas vairs nav svarīgs digitālo preču 
dinamisko iezīmju dēļ; norāda, ka pašlaik 
ražotājs joprojām kontrolē produktu ilgu 
laiku pēc tā laišanas tirgū; mudina 
pārskatīt termiņus prasījumu izvirzīšanai 
saskaņā ar Produktatbildības direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, ka ražotājs ir atbildīgs par 
produktiem no ES un produktiem no 
valstīm ārpus ES, kurus pārdod tiešsaistes 
tirdzniecības vietā, un, ja ražotāju nevar 
identificēt, tiešsaistes tirdzniecības vieta ir 
atbildīga kā piegādātājs, jo tiešsaistes 
tirdzniecības vietas vairs nav tikai pasīvs 
starpnieks;

Or. en

Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
9. punkts
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9. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt 
priekšrocības un trūkumus, ko radītu 
stingras atbildības modeļa ieviešana 
ražojumiem, kas ietver MI lietojumus, un 
apsvērt to tikai konkrētās augsta riska 
jomās; uzsver, ka, saglabājot šo pieeju, 
stingri ir jāievēro proporcionalitātes 
princips.

9. aicina Komisiju divu posmu 
procesā pievērsties atbildības modelim 
attiecībā uz produktiem, kas satur MI 
lietojumprogrammas; pirmkārt, nosakot 
ieviesēja atbildību, kuras pamatā ir vaina 
un pret kuru skartajai personai vajadzētu 
būt tiesībām izvirzīt prasījumuus par 
zaudējumu atlīdzību; ja nevar konstatēt 
ieviesēja vainu, ražotājs vai pēdējā posma 
operators būtu stingri jāsauc pie atbildības; 
uzskata, ka divu posmu process ir būtisks, 
lai nodrošinātu, ka cietušie saņem 
efektīvu kompensāciju par kaitējumu, ko 
radījušas sistēmas, kuru pamatā ir MI;

Or. en

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

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt 
priekšrocības un trūkumus, ko radītu 
stingras atbildības modeļa ieviešana 
ražojumiem, kas ietver MI lietojumus, un 
apsvērt to tikai konkrētās augsta riska 
jomās; uzsver, ka, saglabājot šo pieeju, 
stingri ir jāievēro proporcionalitātes 
princips.

9. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt 
atsevišķa, tomēr savstarpēji papildinoša 
stingras atbildības režīma ieviešanu MI 
sistēmām, kas rada augstu risku nodarīt 
aizskārumu vai kaitējumu vienai vai 
vairākām personām tādā veidā, kas ir 
nejaušs un ko nav iespējams iepriekš 
prognozēt, ņemot vērā tā iespējamo 
ietekmi uz iedzīvotāju un patērētāju 
aizsardzību pret kaitējumu, uzņēmumu, jo 
īpaši MVU, spēju ieviest jauninājumus, 
Savienības drošības un atbildības 
regulējuma saskaņotību, kā arī uz 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Marcel Kolaja
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju rūpīgi izvērtēt 
priekšrocības un trūkumus, ko radītu 
stingras atbildības modeļa ieviešana 
ražojumiem, kas ietver MI lietojumus, un 
apsvērt to tikai konkrētās augsta riska 
jomās; uzsver, ka, saglabājot šo pieeju, 
stingri ir jāievēro proporcionalitātes 
princips.

9. aicina Komisiju ieviest stingras 
atbildības modeli ražojumiem, kas ietver 
MI lietojumus, un apsvērt to tikai 
konkrētās augstāka riska jomās; uzsver, ka 
ir stingri jāievēro proporcionalitātes 
princips un ka ir jābūt skaidram kritēriju 
sarakstam, par ko vienojušies likumdevēji.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzstāj, ka privātpersonām 
paredzētām MI sistēmām būtu jānosaka 
ierobežots izmantošanas laiks, kas tomēr 
neizslēdz iespēju instalēt šo pašu sistēmu 
ar identiskām konfigurācijām no jauna, 
ja instalētās sistēmas izmantošanas laiks 
beidzas pārdošanas brīdī; ierosina, ka 
šajā izmantošanas laikā ražotājam būtu 
jāuzliek pienākums garantēt atbilstību, 
kas būtu izpildāms, veicot regulāras 
tehniskās pārbaudes, kuru rezultātā 
piemērojamā garantija tiktu pagarināta 
pēc vienotas likmes;

Or. fr
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Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka jaunajos tiesību aktos 
par produktatbildību būtu jāpievēršas arī 
sarežģījumiem, ko nediskriminēšanas, 
pārredzamības un izskaidrojamības, kā 
arī atbildības nodrošināšanas ziņā rada 
algoritmi; norāda, ka algoritmi ir 
jāuzrauga un ka ir jānovērtē saistītie riski, 
jāizmanto kvalitatīvas un neitrālas datu 
kopas, kā arī jāpalīdz iedzīvotājiem iegūt 
piekļuvi ļoti kvalitatīviem produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka Komisijai būtu jāapsver 
iespēja pielāgot atbildības noteikumus 
nozarēs, kurās varētu rasties ievērojams 
risks, kas varētu apdraudēt pamattiesības 
un radīt augstas izmaksas gan cilvēku, 
gan sociālajā ziņā, piemēram, gadījumos, 
kad MI lietojumprogrammas tiek 
izmantotas izglītojošiem mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Jordi Cañas
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9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju izpētīt obligātās 
atbildības apdrošināšanas piemērotību MI 
lietojumprogrammām, kas varētu 
nodrošināt aizsardzību trešām personām, 
kuras ir pakļautas paaugstinātam 
kaitējuma riskam, un labāku piekļuvi 
kompensācijai cietušajiem; tomēr norāda, 
ka apdrošināšanas piedāvājumus attiecībā 
uz noteiktiem riskiem varētu būt grūti 
aprēķināt, jo konkrētajā MI gadījumā 
trūkst pieredzes; tādēļ uzskata, ka 
jebkādas tiesību normas šajā jomā būtu 
jāievieš ar rūpīgu analīzi un tām 
vajadzētu būt pietiekami līdzsvarotām, lai 
nekavētu MI tehnoloģiju ieviešanu 
vienotajā tirgū un efektīvi veicinātu 
inovāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b stingri iesaka dalībvalstīm 
nodrošināt savas tiesu iestādes ar 
kvalificētiem ekspertiem, lai palīdzētu 
tiesu iestādēm noteikt lietas apstākļu 
tehnisko būtiskumu nolūkā noteikt 
piemērojamo atbildību, lai tiesu iestādes 
varētu ātri izšķirt strīdus, ievērojot pareizu 
tiesvedību neatkarīgi no ārējiem 
ekspertiem, jo MI specifisko iezīmju dēļ to 
ir iespējams īstenot, tikai izmantojot 
profesionāļus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 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

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju ierosināt 
konkrētus pasākumus (piemēram, 
produktatbildības lietu reģistru), lai 
uzlabotu pārredzamību un uzraudzītu 
defektīvu produktu apriti ES; ir svarīgi 
nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni un augstu informācijas līmeni par 
produktiem, kurus būtu iespējams 
iegādāties.

Or. en


