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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) 
tiżvolġi rwol dejjem akbar fil-ħajja tagħna 
ta' kuljum u għandha l-potenzjal li 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li toffri 
benefiċċji lill-konsumaturi permezz ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata;

A. billi t-teknoloġiji diġitali 
emerġenti, bħall-Intelliġenza Artifiċjali 
(IA), l-Internet tal-Oġġetti u tas-Servizzi 
(IoT/IoS) jew ir-robotika, jiżvolġu u se 
jkomplu jiżvolġu rwol dejjem akbar fil-
ħajja tagħna ta' kuljum u għandhom il-
potenzjal li jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
tal-innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li 
joffru benefiċċji lill-konsumaturi permezz 
ta' prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) 
tiżvolġi rwol dejjem akbar fil-ħajja tagħna 
ta' kuljum u għandha l-potenzjal li 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li toffri 
benefiċċji lill-konsumaturi permezz ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata;

A. billi l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) 
tiżvolġi rwol dejjem akbar fil-ħajja tagħna 
ta' kuljum u għandha l-potenzjal li 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li toffri 
benefiċċji lill-konsumaturi permezz ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata, u lill-amministrazzjoni 
pubblika, b'mod partikolari permezz ta' 
servizzi pubbliċi mtejba, aktar inklużivi u 
personalizzati;

Or. en
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Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) 
tiżvolġi rwol dejjem akbar fil-ħajja tagħna 
ta' kuljum u għandha l-potenzjal li 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li toffri 
benefiċċji lill-konsumaturi permezz ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata;

A. billi l-użu tal-Intelliġenza 
Artifiċjali (IA) jiżvolġi rwol dejjem akbar 
fil-ħajja tagħna ta' kuljum u għandu l-
potenzjal li jikkontribwixxi għall-
implimentazzjoni u għall-iżvilupp tal-
innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li joffri 
benefiċċji lill-konsumaturi permezz ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, b'mod partikolari l-intrapriżi 
mikro, żgħar u ta' daqs medju (SMEs) 
permezz ta' prestazzjoni ottimizzata;

Or. en

Emenda 4
Geert Bourgeois

Abbozz ta' opinjoni
Premessa A

Abbozz ta' opinjoni Emenda

A. billi l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) 
tiżvolġi rwol dejjem akbar fil-ħajja tagħna 
ta' kuljum u għandha l-potenzjal li 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li toffri 
benefiċċji lill-konsumaturi permezz ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata;

A. billi l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) 
tiżvolġi rwol dejjem akbar fil-ħajja tagħna 
ta' kuljum u għandha l-potenzjal li 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
innovazzjonijiet f'ħafna setturi u li toffri 
benefiċċji lill-konsumaturi permezz ta' 
prodotti u servizzi innovattivi u, lin-
negozji, permezz ta' prestazzjoni 
ottimizzata u żieda fil-kompetittività;

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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Aa (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Aa. billi dawn it-teknoloġiji diġitali 
emerġenti qed jittrasformaw il-
karatteristiċi ta' ħafna prodotti u servizzi, 
u jeħtieġu, min-naħa tagħhom, qafas ċar 
dwar is-sigurtà u r-responsabbiltà, li 
jiżgura kemm il-protezzjoni tal-
konsumaturi kif ukoll iċ-ċertezza tad-dritt 
għan-negozji;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Aa (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Aa. billi sabiex il-qafas ikun adegwat, 
irid ikopri l-prodotti kollha bbażati fuq l-
IA u l-komponenti tagħhom, inklużi l-
algoritmi, is-software u d-data użati jew 
prodotti minnhom;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Ab (ġdida)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

Ab. billi qafas komuni għall-iżvilupp, 
l-implimentazzjoni u l-użu tal-intelliġenza 
artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji 
relatati fl-Unjoni jenħtieġ li jipproteġi liċ-
ċittadini mir-riskji potenzjali tagħhom u 
jippromwovi l-affidabbiltà ta' dawn it-
teknoloġiji;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Ab (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Ab. billi l-qafas dwar is-sigurtà u r-
responsabbiltà eżistenti tal-Unjoni   jista' 
jkun li jkollu jiġi adattat, kif enfasizzat 
mir-Rapport tal-Kummissjoni dwar l-
implikazzjonijiet għas-sigurtà u r-
responsabbiltà għall-Intelliġenza 
Artifiċjali, l-Internet tal-Oġġetti u r-
robotika;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Ac (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Ac. billi s-sigurtà tal-prodotti u r-
responsabbiltà għall-prodotti huma żewġ 
mekkaniżmi komplementari li jsegwu l-
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istess għan ta' politika ta' suq uniku li 
jiffunzjona għall-prodotti u s-servizzi, u 
din l-Opinjoni tissuġġerixxi aġġustamenti 
possibbli għall-oqfsa dwar ir-
responsabbiltà tal-Unjoni fid-dawl tal-
importanza dejjem akbar tat-teknoloġiji 
diġitali emerġenti;

Or. en

Emenda 10
Geert Bourgeois

Abbozz ta' opinjoni
Premessa B

Abbozz ta' opinjoni Emenda

B. billi l-użu u l-iżvilupp tal-
applikazzjonijiet tal-IA fil-prodotti jistgħu 
jippreżentaw ukoll sfidi għall-qafas legali 
eżistenti dwar il-prodotti u jnaqqsu l-
effettività tagħhom, u b'hekk 
potenzjalment jimminaw il-fiduċja u l-
benesseri tal-konsumaturi minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom;

B. billi l-użu u l-iżvilupp tal-
applikazzjonijiet tal-IA fil-prodotti jistgħu 
jippreżentaw ukoll sfidi għall-qafas legali 
eżistenti dwar il-prodotti li mhux 
neċessarjament ikun adattat għal dawn l-
applikazzjonijiet ġodda, u b'hekk 
potenzjalment jimminaw il-fiduċja u l-
benesseri tal-konsumaturi minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom; jemmen, 
madankollu li dan m'għandux iwassal 
għal regolamentazzjoni reazzjonarja, iżda 
għall-kuntrarju, jitlob li jkun hemm 
politika bbażata fuq ir-riflessjoni u li żżid 
il-fiduċja.

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa B

Abbozz ta' opinjoni Emenda

B. billi l-użu u l-iżvilupp tal- B. billi l-użu u l-iżvilupp tal-
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applikazzjonijiet tal-IA fil-prodotti jistgħu 
jippreżentaw ukoll sfidi għall-qafas legali 
eżistenti dwar il-prodotti u jnaqqsu l-
effettività tagħhom, u b'hekk potenzjalment 
jimminaw il-fiduċja u l-benesseri tal-
konsumaturi minħabba l-karatteristiċi 
speċifiċi tagħhom;

applikazzjonijiet tal-intelliġenza artifiċjali 
u ta' teknoloġiji diġitali emerġenti oħra 
jistgħu jippreżentaw ukoll sfidi għall-oqfsa 
ta' responsabbiltà dwar il-prodotti u 
jnaqqsu l-effettività tagħhom, u b'hekk 
potenzjalment jimminaw il-fiduċja u l-
benesseri tal-konsumaturi minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom;

Or. en

Emenda 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Premessa B

Abbozz ta' opinjoni Emenda

B. billi l-użu u l-iżvilupp tal-
applikazzjonijiet tal-IA fil-prodotti jistgħu 
jippreżentaw ukoll sfidi għall-qafas legali 
eżistenti dwar il-prodotti u jnaqqsu l-
effettività tagħhom, u b'hekk potenzjalment 
jimminaw il-fiduċja u l-benesseri tal-
konsumaturi minħabba l-karatteristiċi 
speċifiċi tagħhom;

B. billi l-użu u l-iżvilupp tal-
applikazzjonijiet tal-IA fil-prodotti jistgħu 
jippreżentaw ukoll sfidi għall-qafas legali 
eżistenti dwar il-prodotti u jnaqqsu l-
effettività tagħhom, u b'hekk potenzjalment 
jimminaw il-fiduċja, il-benesseri u l-
protezzjoni tal-konsumaturi minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa B

Abbozz ta' opinjoni Emenda

B. billi l-użu u l-iżvilupp tal-
applikazzjonijiet tal-IA fil-prodotti jistgħu 
jippreżentaw ukoll sfidi għall-qafas legali 
eżistenti dwar il-prodotti u jnaqqsu l-
effettività tagħhom, u b'hekk 

B. billi l-użu, l-implimentazzjoni u l-
iżvilupp tal-applikazzjonijiet tal-IA fil-
prodotti jistgħu jippreżentaw ukoll sfidi 
għall-qafas legali eżistenti dwar il-prodotti 
u jnaqqsu l-protezzjoni tal-konsumaturi, u 
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potenzjalment jimminaw il-fiduċja u l-
benesseri tal-konsumaturi minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tagħhom;

b'hekk potenzjalment jimminaw il-fiduċja 
u l-benesseri tal-konsumaturi;

Or. en

Emenda 14
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Ba (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Ba. billi l-vulnerabbiltà għat-theddid 
taċ-ċibersigurtà, l-aġġornamenti tas-
software, il-prevedibbiltà limitata u l-
operazzjonijiet tal-awtotagħlim tal-IA 
jistgħu jfixklu l-kumpens għal talbiet 
f'każijiet fejn dan jidher li jkun 
iġġustifikat;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa C

Abbozz ta' opinjoni Emenda

C. billi mekkaniżmi robusti ta' 
responsabbiltà li jirrimedjaw il-ħsara 
jikkontribwixxu għal protezzjoni aħjar tal-
konsumaturi, għal ħolqien tal-fiduċja 
f'teknoloġiji ġodda integrati fil-prodotti u 
għal aċċettazzjoni għall-innovazzjoni 
filwaqt li tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt 
għan-negozju;

C. billi mekkaniżmi robusti ta' 
responsabbiltà li jirrimedjaw il-ħsara 
jikkontribwixxu għal protezzjoni aħjar taċ-
ċittadini u tal-konsumaturi minn ħsara, 
għal ħolqien tal-fiduċja f'teknoloġiji 
diġitali emerġenti filwaqt li jiżguraw iċ-
ċertezza tad-dritt għan-negozji u 
jippermettulhom jinnovaw ruħhom;

Or. en
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Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa C

Abbozz ta' opinjoni Emenda

C. billi mekkaniżmi robusti ta' 
responsabbiltà li jirrimedjaw il-ħsara 
jikkontribwixxu għal protezzjoni aħjar tal-
konsumaturi, għal ħolqien tal-fiduċja 
f'teknoloġiji ġodda integrati fil-prodotti u 
għal aċċettazzjoni għall-innovazzjoni 
filwaqt li tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt 
għan-negozju;

C. billi mekkaniżmi robusti ta' 
responsabbiltà li jirrimedjaw il-ħsara 
jikkontribwixxu għal protezzjoni aħjar tal-
konsumaturi, għal ħolqien tal-fiduċja 
f'teknoloġiji ġodda integrati fil-prodotti u 
għal aċċettazzjoni għall-innovazzjoni 
filwaqt li jiżguraw iċ-ċertezza tad-dritt 
għan-negozju, b'mod partikolari l-
intrapriżi mikro, żgħar u medji;

Or. en

Emenda 17
Geert Bourgeois

Abbozz ta' opinjoni
Premessa C

Abbozz ta' opinjoni Emenda

C. billi mekkaniżmi robusti ta' 
responsabbiltà li jirrimedjaw il-ħsara 
jikkontribwixxu għal protezzjoni aħjar tal-
konsumaturi, għal ħolqien tal-fiduċja 
f'teknoloġiji ġodda integrati fil-prodotti u 
għal aċċettazzjoni għall-innovazzjoni 
filwaqt li tiġi żgurata ċ-ċertezza tad-dritt 
għan-negozju;

C. billi mekkaniżmi robusti ta' 
responsabbiltà li jirrimedjaw il-ħsara 
jikkontribwixxu għal protezzjoni aħjar tal-
konsumaturi, għal ħolqien tal-fiduċja 
f'teknoloġiji ġodda integrati fil-prodotti u 
għal aċċettazzjoni għall-innovazzjoni 
filwaqt li jiżguraw iċ-ċertezza tad-dritt 
għan-negozju; jenfasizza li sabiex tinbena 
l-aċċettazzjoni, il-benefiċċji teoretiċi tal-
intelliġenza artifiċjali jenħtieġ li 
jikkontribwixxu wkoll b'mod effettiv 
għall-benesseri u l-iżvilupp;

Or. en



AM\1205505MT.docx 11/49 PE652.384v01-00

MT

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Ca (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Ca. billi r-Rapport mill-Kummissjoni 
lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 
dwar l-implikazzjonijiet tas-sigurtà u tar-
responsabbiltà tal-Intelliġenza Artifiċjali, 
tal-Internet tal-Oġġetti u tar-robotika 
(COM(2020)64) u l-White Paper dwar l-
Intelliġenza Artifiċjali - Approċċ 
Ewropew għall-eċċellenza u għall-fiduċja 
(COM(2020)65) jenħtieġ li jitqiesu bħala 
l-bażi tal-leġiżlazzjoni Ewropea futura;

Or. en

Emenda 19
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Alexandra Geese

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Ca (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Ca. billi l-kumplessità tal-
applikazzjonijiet tal-IA tista' tagħmilha 
kważi impossibbli li tingħata prova ta' tort 
jew ħsara f'ċerti każijiet, u tippreżenta 
sfidi ġodda fir-rigward tal-oneru tal-
provi;

Or. en

Emenda 20
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

Abbozz ta' opinjoni
Premessa Cb (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

Cb. billi d-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti hija l-qafas 
regolatorju eżistenti dwar ir-
responsabbiltà għall-prodott finali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li 
tagħmel il-qafas legali tal-Unjoni adattat 
għall-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda, billi 
tiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi minn ħsara kkawżata minn 
teknoloġiji ġodda filwaqt li żżomm il-
bilanċ mal-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
teknoloġika;

imħassar

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li 
tagħmel il-qafas legali tal-Unjoni adattat 
għall-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda, billi 
tiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi minn ħsara kkawżata minn 
teknoloġiji ġodda filwaqt li żżomm il-
bilanċ mal-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
teknoloġika;

1. Jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li 
tagħmel il-qafas legali tal-Unjoni adattat 
għall-użu, l-implimentazzjoni u l-
iżviluppi, teknoloġiċi l-ġodda, billi tiżgura 
livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi minn ħsara kkawżata minn 
teknoloġiji ġodda bbażati fuq l-
intelliġenza artifiċjali, robotika u 
teknoloġiji relatati filwaqt li żżomm il-
bilanċ mal-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
teknoloġika;

Or. en

Emenda 23
Geert Bourgeois

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li 
tagħmel il-qafas legali tal-Unjoni adattat 
għall-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda, billi 
tiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi minn ħsara kkawżata minn 
teknoloġiji ġodda filwaqt li żżomm il-
bilanċ mal-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
teknoloġika;

1. Jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li 
tagħmel il-qafas legali tal-Unjoni adattat 
għall-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda, billi 
tiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi minn ħsara possibbli 
kkawżata minn teknoloġiji ġodda filwaqt li 
żżomm il-bilanċ mal-objettiv tad-
diġitalizzazzjoni tal-prodotti industrijali u 
tal-konsumaturi u tappoġġja l-
innovazzjoni teknoloġika;

Or. en

Emenda 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li 
tagħmel il-qafas legali tal-Unjoni adattat 
għall-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda, billi 
tiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi minn ħsara kkawżata minn 
teknoloġiji ġodda filwaqt li żżomm il-
bilanċ mal-ħtiġijiet tal-innovazzjoni 
teknoloġika;

1. Jilqa' l-għan tal-Kummissjoni li 
tagħmel il-qafas legali tal-Unjoni adattat 
għall-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda, billi 
tiżgura livell għoli ta' protezzjoni għall-
konsumaturi minn ħsara possibbli 
kkawżata minn teknoloġiji ġodda filwaqt li 
żżomm il-bilanċ mal-ħtiġijiet tal-
innovazzjoni teknoloġika;

Or. en

Emenda 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li d-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti ġiet 
adottata fl-1985 u riveduta fl-1999 u minn 
dak iż-żmien il-prodotti evolvew ħafna, u 
għalhekk id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti ma 
għadhiex adattata għall-iskop tagħha u 
jeħtieġ li tiġi aġġornata;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi vvalutat 
sa fejn il-qafas ta' responsabbiltà eżistenti, 
u b'mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 

2. Jirrimarka l-ħtieġa li jiġi adattat il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti tal-
Unjoni, u b'mod partikolari d-Direttiva tal-
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85/374/KEE1 (id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti), jeħtieġ li 
jiġi aġġornat sabiex tiġi ggarantita 
protezzjoni effettiva tal-konsumaturi u 
ċarezza legali għan-negozji, filwaqt li jiġu 
evitati spejjeż u riskji għoljin speċjalment 
għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u 
negozji ġodda;

Kunsill 85/374/KEE1 (id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti - PLD), 
għad-dinja diġitali; jistieden lill-
Kummissjoni tirrevedi l-PLD, billi 
tindirizza l-isfidi kkawżati mit-teknoloġiji 
diġitali emerġenti bħall-intelliġenza 
artifiċjali, l-Internet tal-oġġetti (IoT) jew 
ir-robotika, u b'hekk tiżgura protezzjoni 
effettiva taċ-ċittadini u tal-konsumaturi 
mill-ħsara kif ukoll ċertezza legali għan-
negozji, filwaqt li jiġu evitati spejjeż u 
riskji għoljin speċjalment għal intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju u negozji ġodda;

__________________ __________________
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-
25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-
25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Emenda 27
Stelios Kouloglou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi vvalutat sa 
fejn il-qafas ta' responsabbiltà eżistenti, u 
b'mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 
85/374/KEE1 (id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti), jeħtieġ li 
jiġi aġġornat sabiex tiġi ggarantita 
protezzjoni effettiva tal-konsumaturi u 
ċarezza legali għan-negozji, filwaqt li jiġu 
evitati spejjeż u riskji għoljin speċjalment 
għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u 
negozji ġodda;

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi vvalutat sa 
fejn il-qafas ta' responsabbiltà eżistenti, u 
b'mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 
85/374/KEE1 (id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti), jeħtieġ li 
jiġi aġġornat sabiex tiġi ggarantita 
protezzjoni effettiva tal-konsumaturi u 
ċarezza legali għall-konsumaturi u għan-
negozji;

__________________ __________________
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-
25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni 

1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-
25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni 
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tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi vvalutat 
sa fejn il-qafas ta' responsabbiltà eżistenti, 
u b'mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 
85/374/KEE1 (id-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti), jeħtieġ li 
jiġi aġġornat sabiex tiġi ggarantita 
protezzjoni effettiva tal-konsumaturi u 
ċarezza legali għan-negozji, filwaqt li jiġu 
evitati spejjeż u riskji għoljin speċjalment 
għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u 
negozji ġodda;

2. Jistieden lill-Kummissjoni 
taġġorna l-qafas ta' responsabbiltà 
eżistenti, u b'mod partikolari d-Direttiva 
tal-Kunsill 85/374/KEE1 (id-Direttiva dwar 
ir-Responsabbiltà għall-Prodotti), sabiex 
tiġi ggarantita protezzjoni effettiva ħafna 
tal-konsumaturi u ċarezza legali għan-
negozji, filwaqt li jiġu evitati spejjeż u 
riskji għoljin speċjalment għal intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju u negozji ġodda;

__________________ __________________
1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-
25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-
25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Emenda 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
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jirrikonoxxi l-isfida li 
tirrappreżenta d-determinazzjoni tar-
responsabbiltà meta l-ħsara lill-
konsumatur tirriżulta minn proċessi 
deċiżjonali awtomatizzati; jistieden lill-
Kummissjoni tirrieżamina dik id-direttiva 
u tikkunsidra tadatta kunċetti bħal 
"prodott", "ħsara" u "difett", b'mod li 
jkun koerenti mal-leġiżlazzjoni dwar is-
sigurtà u r-responsabbiltà tal-prodotti, kif 
ukoll tadatta r-regoli li jirregolaw l-oneru 
tal-prova filwaqt li tenfasizza li l-piż tal-
provi m'għandu bl-ebda mod ikun fuq il-
konsumatur;

Or. en

Emenda 30
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Alexandra Geese

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li kwalunkwe 
aġġornament tal-qafas dwar ir-
responsabbiltà tal-prodotti għandu jimxi 
id f'id mal-aġġornament tad-Direttiva 
2001/95/KE (id-Direttiva dwar is-Sigurtà 
tal-Prodotti) sabiex jiġi żgurat li s-sistemi 
tal-IA jintegraw is-sikurezza u s-sigurtà 
skont il-prinċipji tad-disinn;

Or. en

Emenda 31
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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġi 
vvalutat mill-ġdid il-perjodu ta' żmien li 
matulu l-produttur jinżamm responsabbli 
għad-difetti kkawżati mill-prodott, billi l-
prodotti mmexxija mill-IA jistgħu ma 
jkunux sikuri matul iċ-ċiklu tal-ħajja 
tagħhom minħabba aġġornament tas-
software jew in-nuqqas tiegħu; fl-istess 
ħin, u f'każijiet fejn il-fornitur ma jistax 
jinżamm responsabbli, jista' jkun 
iġġustifikat li l-produttur jinżamm 
responsabbli għal nuqqas ta' provvista ta' 
aġġornament ta' software, li jista' 
jelimina l-periklu għas-sigurtà;

Or. en

Emenda 32
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Svenja Hahn

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Jenfasizza l-inċentivizzazzjoni taż-
żieda fl-investiment ex ante fis-sigurtà 
minn żviluppaturi ta' sistemi tal-IA bħala 
approċċ issuġġerit sabiex tittejjeb is-
sigurtà; jenfasizza li l-iżvelar tal-kodiċi 
tas-sors pubbliku jinċentiva l-iżvilupp ta' 
software sigur filwaqt li jagħmlu 
ekonomikament u legalment aktar 
attraenti;

Or. en
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Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2c. Jirrimarka li r-reviżjoni tad-
Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-
Prodotti għandha tiġi allinjata mar-
Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni 
tad-Data (GDPR) u mibnija fuqu;

Or. en

Emenda 34
Stelios Kouloglou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li 
r-regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' 
limitata għal problemi identifikati b'mod 
ċar li għalihom jeżistu soluzzjonijiet 
fattibbli u tagħti lok għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi;

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku;

Or. en

Emenda 35
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters, Andrey Kovatchev
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li r-
regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' limitata 
għal problemi identifikati b'mod ċar li 
għalihom jeżistu soluzzjonijiet fattibbli u 
tagħti lok għal aktar żviluppi teknoloġiċi;

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jitlob lill-
Kummissjoni tivvaluta jekk Regolament 
dwar ir-responsabbiltà ġenerali tal-
prodotti jistax jikkontribwixxi għal dan il-
għan; jenfasizza, madankollu, l-
importanza li jiġi żgurat li r-
regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' limitata 
għal problemi identifikati b'mod ċar li 
għalihom jeżistu soluzzjonijiet fattibbli u 
tagħti lok għal aktar żviluppi teknoloġiċi;

Or. en

Emenda 36
Antonius Manders

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li r-
regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' limitata 
għal problemi identifikati b'mod ċar li 
għalihom jeżistu soluzzjonijiet fattibbli u 
tagħti lok għal aktar żviluppi teknoloġiċi;

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jitlob lill-
Kummissjoni tivvaluta jekk Regolament 
dwar ir-responsabbiltà ġenerali tal-prodotti 
jistax jikkontribwixxi għal dan il-għan; 
jenfasizza, madankollu, l-importanza li jiġi 
żgurat li r-regolamentazzjoni tal-Unjoni 
tibqa' limitata għal problemi identifikati 
b'mod ċar li għalihom jeżistu soluzzjonijiet 
fattibbli u tagħti lok għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi;

Or. en
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Emenda 37
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li r-
regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' limitata 
għal problemi identifikati b'mod ċar li 
għalihom jeżistu soluzzjonijiet fattibbli u 
tagħti lok għal aktar żviluppi teknoloġiċi;

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li r-
regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' limitata 
għal problemi identifikati b'mod ċar li 
għalihom jeżistu soluzzjonijiet fattibbli u 
tagħti lok għal aktar żviluppi teknoloġiċi, 
inkluż software liberu u b'sors miftuħ;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li r-
regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' limitata 
għal problemi identifikati b'mod ċar li 
għalihom jeżistu soluzzjonijiet fattibbli u 
tagħti lok għal aktar żviluppi teknoloġiċi;

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà u ta' protezzjoni tal-
konsumaturi sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li r-
regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' limitata 
għal problemi identifikati b'mod ċar li 
għalihom jeżistu soluzzjonijiet fattibbli u 
tagħti lok għal aktar żviluppi teknoloġiċi;

Or. en
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Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tevita l-
frammentazzjoni tas-suq uniku; jenfasizza, 
madankollu, l-importanza li jiġi żgurat li 
r-regolamentazzjoni tal-Unjoni tibqa' 
limitata għal problemi identifikati b'mod 
ċar li għalihom jeżistu soluzzjonijiet 
fattibbli u tagħti lok għal aktar żviluppi 
teknoloġiċi;

3. Jenfasizza li kwalunkwe reviżjoni 
tal-qafas ta' responsabbiltà eżistenti għandu 
jkollha l-għan li tarmonizza aktar ir-regoli 
ta' responsabbiltà sabiex tiżgura 
kundizzjonijiet ekwi u tevita inugwaljanzi 
fil-protezzjoni tal-konsumaturi peress li 
kull Stat Membru għandu l-leġiżlazzjoni 
proprja tiegħu u dan jista' joħloq l-
frammentazzjoni tas-suq uniku;

Or. en

Emenda 40
Geert Bourgeois

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
jekk id-definizzjonijiet u l-kunċetti fil-
qafas ta' responsabbiltà tal-prodotti 
jeħtiġux jiġu aġġornati minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tal-applikazzjonijiet 
tal-IA bħall-kumplessità, l-awtonomija u 
l-opaċità;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
jekk id-definizzjonijiet u l-kunċetti fil-
qafas ta' responsabbiltà tal-prodotti 
jeħtiġux jiġu aġġornati minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tal-applikazzjonijiet 
tal-IA, b'mod partikolari biex jitqiesu l-
bidliet fl-applikazzjonijiet li jistgħu jseħħu 
b'mod awtonomu wara li l-prodott ikun 
tqiegħed fis-suq; 

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
jekk id-definizzjonijiet u l-kunċetti fil-
qafas ta' responsabbiltà tal-prodotti 
jeħtiġux jiġu aġġornati minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tal-applikazzjonijiet 
tal-IA bħall-kumplessità, l-awtonomija u l-
opaċità;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi 
l-qafas ta' responsabbiltà tal-prodotti billi 
tqis l-isfidi speċifiċi tad-diġitalizzazzjoni 
għal-liġi dwar ir-responsabbiltà bħall-
kumplessità, il-konnettività, il-ftuħ, l-
awtonomija, l-opaċità, l-(im)prevedibbiltà, 
id-dipendenza fuq id-data u l-
vulnerabbiltà;

Or. en

Emenda 42
Antonius Manders

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
jekk id-definizzjonijiet u l-kunċetti fil-
qafas ta' responsabbiltà tal-prodotti 
jeħtiġux jiġu aġġornati minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tal-applikazzjonijiet 
tal-IA bħall-kumplessità, l-awtonomija u l-
opaċità;

4. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi 
l-qafas ta' responsabbiltà tal-prodotti billi 
tqis l-isfidi speċifiċi tad-diġitalizzazzjoni 
għal-liġi dwar ir-responsabbiltà bħall-
kumplessità, il-konnettività, il-ftuħ, l-
awtonomija, l-opaċità, l-(im)prevedibbiltà, 
id-dipendenza fuq id-data u l-
vulnerabbiltà;

Or. en

Emenda 43
Adriana Maldonado López, Evelyne Gebhardt, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Marc Angel, Christel Schaldemose, Sándor Rónai
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta 
jekk id-definizzjonijiet u l-kunċetti fil-
qafas ta' responsabbiltà tal-prodotti 
jeħtiġux jiġu aġġornati minħabba l-
karatteristiċi speċifiċi tal-applikazzjonijiet 
tal-IA bħall-kumplessità, l-awtonomija u l-
opaċità;

4. Jistieden lill-Kummissjoni 
taġġorna l-qafas ta' responsabbiltà tal-
prodotti sabiex tqis il-karatteristiċi 
speċifiċi tal-applikazzjonijiet tal-IA bħall-
kumplessità, l-awtonomija, l-opaċità u l-
imprevedibbiltà;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi 
s-software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti f'konformità mal-ispirtu 
tal-acquis dwar il-Konsumatur kurrenti, 
jiġifieri d-definizzjoni ta' "oġġetti 
b'elementi diġitali" skont l-Artikolu 2(3) 
tad-Direttiva (UE) 2019/770 (id-Direttiva 
dwar il-Kontenut Diġitali) u "oġġetti" 
skont l-Artikolu 2(5)(b) tad-Direttiva (UE) 
2019/771 (id-Direttiva dwar il-Bejgħ ta' 
Oġġetti) u li jiġu aġġornati kunċetti bħal 
"produttur", "ħsara" u "difett", u jħeġġeġ 
lill-Kummissjoni tirrevedi qafas ta' 
responsabbiltà għall-prodotti sabiex 
jitħarsu b'mod effiċjenti l-partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara fir-rigward ta' prodotti li 
jinxtraw bħala pakkett ma' servizzi relatati, 
b'mod partikolari billi d-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti tkopri biss 
korriment personali, u ħsara għall-
proprjetà tal-konsumaturi, filwaqt li 
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bħalissa ħsara mhux materjali, ħsara lil 
data jew lil assi diġitali oħra jibqgħu 
mhux koperti;

Or. en

Emenda 45
Geert Bourgeois

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jirrakkomanda li d-
distinzjoni bażika bejn produttur u l-
prodott tiegħu, f'dan il-każ, applikazzjoni 
tal-intelliġenza artifiċjali, għandha tibqa' 
u l-IA ma għandhiex tingħata personalità 
awtonoma proprja; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

Or. en

Emenda 46
Stelios Kouloglou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
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software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati; jistieden lill-Kummissjoni 
tinkludi wkoll ir-responsabbiltà tal-
pjattaformi li joperaw bħala swieqi online 
fil-proposta tagħhom għal Direttiva dwar 
ir-Responsabbiltà għall-Prodotti 
aġġornata;

Or. en

Emenda 47
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-
Prodotti u taġġorna kunċetti bħal 
"produttur", "ħsara" u "difett"; jitlob lill-
Kummissjoni teżamina wkoll jekk huwiex 
meħtieġ li jiġi rivedut il-qafas ta' 
responsabbiltà għall-prodotti sabiex 
jitħarsu b'mod effiċjenti l-partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara fir-rigward ta' prodotti li 
jinxtraw bħala pakkett ma' servizzi relatati 
u biex tqis ir-regola tal-privatezza mid-
disinn u tas-sigurtà sa mit-tfassil bħala 
aspettattiva raġonevoli tal-konsumaturi 
mill-prodotti diġitali tagħhom;

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tikkjarifika d-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti billi tiddetermina jekk il-
kontenut diġitali u s-servizzi diġitali 
jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha 
u biex tqis li tadatta tali kunċetti bħal 
"produttur", "ħsara" u "difett"; jitlob lill-
Kummissjoni teżamina wkoll jekk huwiex 
meħtieġ li jiġi rivedut il-qafas ta' 
responsabbiltà għall-prodotti sabiex 
jitħarsu b'mod effiċjenti l-partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara fir-rigward ta' prodotti li 
jinxtraw bħala pakkett ma' servizzi relatati;

Or. en

Emenda 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu u jiġu kkumpensati 
b'mod effiċjenti l-partijiet li jkunu ġarrbu 
ħsara fir-rigward ta' prodotti li jinxtraw 
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servizzi relatati; bħala pakkett ma' servizzi relatati;

Or. en

Emenda 50
Antonius Manders

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 
rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tikkjarifika d-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti, billi tiddetermina jekk il-
kontenut diġitali u s-servizzi diġitali 
jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tagħha 
u tikkunsidra tadatta tali kunċetti bħal 
"produttur", "ħsara" u "difett"; jitlob lill-
Kummissjoni teżamina wkoll jekk huwiex 
meħtieġ li jiġi rivedut il-qafas ta' 
responsabbiltà għall-prodotti sabiex 
jitħarsu b'mod effiċjenti l-partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara fir-rigward ta' prodotti li 
jinxtraw bħala pakkett ma' servizzi relatati;

Or. en

Emenda 51
Marion Walsmann

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u li jiġu aġġornati kunċetti 
bħal "produttur", "ħsara" u "difett", u jekk 
iva, sa liema punt; jitlob lill-Kummissjoni 
teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi 

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni teżamina 
jekk huwiex meħtieġ li jiġi inkluż is-
software fid-definizzjoni ta' "prodotti" 
skont id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti u jitlob lill-Kummissjoni 
taġġorna kunċetti bħal "produttur", "ħsara" 
u "difett", u teżamina wkoll jekk huwiex 
meħtieġ li jiġi rivedut il-qafas ta' 
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rivedut il-qafas ta' responsabbiltà għall-
prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-
partijiet li jkunu ġarrbu ħsara fir-rigward ta' 
prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' 
servizzi relatati;

responsabbiltà għall-prodotti sabiex 
jitħarsu b'mod effiċjenti l-partijiet li jkunu 
ġarrbu ħsara fir-rigward ta' prodotti li 
jinxtraw bħala pakkett ma' servizzi relatati;

Or. en

Emenda 52
Marion Walsmann

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza li d-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti tqis il-
mument meta l-prodotti jitqiegħdu fiċ-
ċirkolazzjoni bħala l-mument deċiżiv 
għar-responsabbiltà tal-produtturi u li, 
għas-sistemi tal-IA, il-produttur iżomm sa 
ċertu punt kontroll wara li l-prodott ikun 
tqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni; għalhekk jitlob 
lill-Kummissjoni taġġorna dan il-kunċett 
fir-reviżjoni tagħha tad-Direttiva dwar ir-
Responsabbiltà għall-Prodotti;

Or. en

Emenda 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

5a. Jenfasizza l-fatt li s-sistemi tal-IA 
u l-apparat li jużahom huma prodotti u 
għandhom jibqgħu soġġetti għar-regoli 
dwar il-prodotti u mhux jiġu ttrattati 
bħala eċċezzjoni;

Or. fr
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Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jistieden lill-Kummissjoni 
tikkjarifika li l-kamp ta' applikazzjoni tal-
leġiżlazzjoni l-ġdida jew l-aġġornament 
tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
għall-Prodotti għandu japplika għall-
oġġetti tanġibbli u mhux tanġibbli kollha, 
inklużi s-servizzi diġitali;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra 
r-responsabbiltà tas-swieq online billi 
tikkwalifikahom bħala "fornitur" skont 
id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-
Prodotti;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra, f'koordinazzjoni mill-qrib 
mal-aġġustamenti possibbli 
korrispondenti tal-qafas dwar is-sigurtà 
tal-Unjoni, jekk il-kunċett ta' "ż-żmien 
meta l-prodott ikun tqiegħed fiċ-
ċirkolazzjoni" li jintuża bħalissa mid-
Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-
Prodotti, huwiex adattat għall-iskop għal 
teknoloġiji diġitali emerġenti, filwaqt li 
jitqies li dawn jistgħu jinbidlu jew jiġu 
alterati taħt il-kontroll tal-produttur wara 
li jkunu tqiegħdu fis-suq;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5c. Jitlob lill-Kummissjoni tqis li 
żżomm produttur ta' teknoloġiji diġitali 
emerġenti speċifiċi responsabbli għal 
difetti mhux prevedibbli, f'każijiet fejn 
ikun prevedibbli li jistgħu jseħħu żviluppi 
mhux previsti;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
żgurata sistema ta' responsabbiltà ġusta li 
tagħmilha possibbli għall-konsumaturi li 
jagħtu prova li difett fi prodott ikkawża 
ħsara, anki jekk ikun involut software ta' 
parti terza jew jekk il-kawża ta' difett tkun 
diffiċli biex tiġi traċċata, pereżempju meta 
l-prodotti jkunu parti minn ambjent 
kumpless interkonness tal-Internet tal-
Oġġetti;

6. Jenfasizza li minħabba l-
kumplessità, il-konnettività u l-opaċità tal-
prodotti bbażati fuq l-IA u teknoloġiji 
ġodda, jista' jkun diffiċli għall-
konsumaturi biex jagħtu prova ta' liema 
difett fi prodott ikkawża ħsara, peress li 
wieħed ma jistax jassumi li l-konsumaturi 
jkollhom l-informazzjoni kollha meħtieġa 
jew l-għarfien tekniku speċifiku; 
għalhekk, bħala parti mir-reviżjoni tad-
Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-
Prodotti, għandu jkun biżżejjed għall-
konsumatur li juri li kien hemm dannu 
anki jekk ikun involut software ta' parti 
terza jew jekk il-kawża ta' difett tkun 
diffiċli biex tiġi traċċata;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
żgurata sistema ta' responsabbiltà ġusta li 
tagħmilha possibbli għall-konsumaturi li 
jagħtu prova li difett fi prodott ikkawża 
ħsara, anki jekk ikun involut software ta' 
parti terza jew jekk il-kawża ta' difett tkun 
diffiċli biex tiġi traċċata, pereżempju meta 
l-prodotti jkunu parti minn ambjent 
kumpless interkonness tal-Internet tal-
Oġġetti;

6. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
żgurata allokazzjoni ġusta u effiċjenti ta' 
telf sabiex ir-responsabbiltà tiġi attribwita 
bl-aktar mod xieraq; jissottolinja r-
rilevanza li tagħmilha possibbli għall-
vittmi li jagħtu prova li difett fi prodott 
ikkawża ħsara, anki jekk ikun involut 
software ta' parti terza jew jekk il-kawża ta' 
difett tkun diffiċli biex tiġi traċċata, 
pereżempju meta l-prodotti jkunu parti 
minn ambjent kumpless interkonness tal-
Internet tal-Oġġetti;

Or. en
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Emenda 60
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
żgurata sistema ta' responsabbiltà ġusta li 
tagħmilha possibbli għall-konsumaturi li 
jagħtu prova li difett fi prodott ikkawża 
ħsara, anki jekk ikun involut software ta' 
parti terza jew jekk il-kawża ta' difett tkun 
diffiċli biex tiġi traċċata, pereżempju meta 
l-prodotti jkunu parti minn ambjent 
kumpless interkonness tal-Internet tal-
Oġġetti;

6. Jenfasizza l-importanza li tiġi 
żgurata sistema ta' responsabbiltà ġusta fil-
katina tat-tranżazzjoni kummerċjali li 
tagħmilha possibbli għall-konsumaturi li 
jagħtu prova li difett fi prodott ikkawża 
ħsara, anki jekk ikun involut software ta' 
parti terza jew jekk il-kawża ta' difett tkun 
diffiċli biex tiġi traċċata, pereżempju meta 
l-prodotti jkunu parti minn ambjent 
kumpless interkonness tal-Internet tal-
Oġġetti;

Or. en

Emenda 61
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji, kif 
ukoll li tiġi żgurata ġustizzja u li jitnaqqsu 
l-asimmetriji fl-informazzjoni li jfixklu s-
sitwazzjoni tal-partijiet li jkunu ġarrbu 
ħsara;

Or. en
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Emenda 62
Geert Bourgeois

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji; 
jenfasizza li kwalunkwe sejba ta' dan it-
tip, fejn jidher li jkun meħtieġ, għandu 
jkollha ambitu limitat;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

7. Jistieden lill-Kummissjoni treġġa' 
lura l-oneru tal-prova biex tipprevjeni milli 
jitpoġġa fuq il-konsumatur sabiex tingħata 
s-setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji, 
b'mod partikolari l-intrapriżi mikro, żgħar 
u medji;

Or. en

Emenda 64
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba 
Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tqis li 
tadatta r-regoli li jirregolaw l-oneru tal-
prova għall-ħsara kkawżata minn 
teknoloġiji diġitali emerġenti, sabiex 
tingħata s-setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu 
ħsara filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċertezza legali għan-negozji;

Or. en

Emenda 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara biex 
jiddefendu d-drittijiet tagħhom filwaqt li 
jiġi evitat l-abbuż u tiġi pprovduta ċarezza 
legali għan-negozji;

Or. en

Emenda 66
Antonius Manders

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 

7. Jistieden lill-Kummissjoni tqis li 
tadatta r-regoli li jirregolaw l-oneru tal-
prova għall-ħsara kkawżata minn 
teknoloġiji diġitali emerġenti, sabiex 
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filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

tingħata s-setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu 
ħsara filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċertezza legali għan-negozji;

Or. en

Emenda 67
Stelios Kouloglou

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

7. Jistieden lill-Kummissjoni treġġa' 
lura l-oneru tal-provi sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara, li 
llum qed iħabbtu wiċċhom ma' piż bla 
bżonn biex issir ġustizzja, filwaqt li jiġi 
evitat l-abbuż u tiġi pprovduta ċarezza 
legali għan-negozji;

Or. en

Emenda 68
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Alexandra Geese

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7. Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa 
jekk għandux jitreġġa' lura l-oneru tal-
prova u sa liema punt sabiex tingħata s-
setgħa lill-konsumaturi li ġarrbu ħsara 
filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u tiġi 
pprovduta ċarezza legali għan-negozji;

7. Jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi treġġigħ lura tal-oneru tal-
prova f'każijiet speċifiċi u abbażi ta' 
kriterji ċari, sabiex tingħata s-setgħa lill-
konsumaturi filwaqt li jiġi evitat l-abbuż u 
tiġi pprovduta ċertezza legali għan-negozji;

Or. en
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Emenda 69
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Axel Voss, Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-
introduzzjoni ta' dmir fuq il-produtturi ta' 
teknoloġiji diġitali emerġenti biex 
jipprovdu l-prodotti tagħhom b'mezzi ta' 
reġistrazzjoni ta' informazzjoni dwar l-
operat tat-teknoloġija, skont id-
dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-
protezzjoni tad-data u r-regoli li 
jikkonċernaw il-protezzjoni ta' sigrieti 
kummerċjali, filwaqt li jitqiesu, fost l-
oħrajn, il-probabbiltà li jimmaterjalizza 
riskju tat-teknoloġija, jekk tali dmir ikunx 
xieraq u proporzjonat u l-fattibbiltà 
teknika u l-ispejjeż tagħha; in-nuqqas ta' 
konformità ma' dan id-dmir jew ir-rifjut li 
jingħata aċċess raġonevoli lill-vittma għal 
din l-informazzjoni jwassal għal 
preżunzjoni ta' responsabbiltà konfutabbli 
tal-produttur;

Or. en

Emenda 70
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7a. Jenfasizza li l-prinċipju tar-riskju 
tal-iżvilupp f'konformità mal-punt (e) tal-
Artikolu 7 tad-Direttiva tal-
Kunsill 85/374/KEE wera li huwa 
importanti u raġonevoli;

Or. en
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Emenda 71
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7b. Jenfasizza li l-ispjegabbiltà, l-
interpretabbiltà u t-traċċabbiltà tas-
sistemi tal-IA huma essenzjali biex jiġi 
żgurat li l-mekkaniżmi ta' responsabbiltà 
joffru allokazzjoni adegwata, effiċjenti u 
ġusta tar-responsabbiltajiet; għalhekk 
jitlob lill-Kummissjoni toħroġ regoli 
vinkolanti għall-kumpaniji biex 
jippubblikaw rapporti ta' trasparenza li 
jinkludu l-eżistenza, il-funzjonalità, il-
proċess, il-kriterji ewlenin, il-loġika użata, 
is-settijiet ta' data użati u l-eżitu possibbli 
ta' sistemi algoritmiċi u sforzi biex tiġi 
identifikata, evitata u mitigata il-ħsara 
f'sistemi algoritmiċi b'mod li jkun 
f'waqtu, imparzjali, li jista' jinqara 
faċilment u aċċessibbli;

Or. en

Emenda 72
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Alexandra Geese

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 7c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

7c. Jistieden lill-Kummissjoni toħroġ 
regoli vinkolanti għall-kumpaniji u l-
korpi pubbliċi biex jiddokumentaw l-
iżvilupp tas-sistemi tal-IA; jinnota f'dan 
ir-rigward li huwa essenzjali li d-
dokumentazzjoni tal-valutazzjoni tar-
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riskju, id-dokumentazzjoni tas-software, l-
algoritmi u s-settijiet ta' data użati jkunu 
kompletament aċċessibbli għall-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq, 
filwaqt li jirrispettaw id-dritt tal-Unjoni; l-
awtoritajiet tas-sorveljanza tas-suq 
għandhom jingħataw prerogattivi 
addizzjonali f'dan ir-rigward;

Or. en

Emenda 73
Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta’ opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
jipprevedi ċarezza tad-dritt;

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
jipprevedi ċarezza tad-dritt; jipproponi li 
tali differenzi fl-approċċ jissarrfu f'obbligi 
differenti fir-rigward tal-manifattura ta' 
prodotti, li jirriżultaw f'reġimi ta' 
responsabbiltà differenti b'mekkaniżmi u 
ambitu ċari; jirrakkomanda li dawn l-
obbligi jissarrfu f'sigurtà fil-
konfigurazzjoni tas-sistemi tal-IA, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-interazzjoni 
tagħhom ma' sistemi ta' partijiet terzi, 
speċjalment online, jew ma' oġġetti 
konnessi; jistieden lill-Kummissjoni 
tikkunsidra b'mod partikolari obbligi u 
reġimi ta' responsabbiltà differenti skont 
jekk il-konsumatur jew l-utent tal-prodott 
tal-IA humiex individwi privati jew 
professjonali, skont kif ġej:
— Fir-rigward tar-responsabbiltà 
professjonali ċivili, inkluża id-
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disponibbiltà ta' persunal b'kuntratt jew 
impjegati minn intrapriża:
○ Preżunzjoni sempliċi ta' responsabbiltà 
għandha tapplika għall-provditur tal-
prodott tal-IA, kemm jekk ikun 
manifattur, bejjiegħ jew liċenzjatur, fejn 
il-fattur determinanti jkun, fil-każ ta' 
katina ta' trażmissjoni ta' prodott, il-
mument meta l-kapaċità jew il-
konfigurazzjoni marbuta mal-avveniment 
li jwassal għar-responsabbiltà jiġu 
definiti;
○ Il-provditur ikkonċernat għandu jkun 
jista' jeżenta ruħu minn dik ir-
responsabbiltà billi juri tort attribwibbli 
lill-utent professjonali, soġġett għall-
funzjonament korrett tal-interessi tas-
salvagwardji teknoloġiċi li fuqhom ġiet 
eżerċitata r-responsabbiltà tiegħu, u 
soġġett għall-għarfien tal-utent 
professjonali tal-kundizzjonijiet tal-użu 
tas-sistema tal-IA u l-intelliġibbiltà ta' dik 
is-sistema, li l-obbligu kif ukoll l-oneru 
tal-prova għandhom ikunu f'idejn il-
provditur;
— Fir-rigward tar-responsabbiltà 
personali ċivili, mingħajr preġudizzju 
għar-responsabbiltà tal-maniġment 
professjonali għall-impjegati tiegħu:
○ Il-fornituri, il-manifatturi jew ir-
rivendituri, għandhom ikunu meħtieġa 
jkollhom livell ta' salvagwardji u 
konfigurazzjonijiet li jikkorrispondi għall-
ogħla riskju meta jqiegħdu prodotti tal-IA 
fis-suq għal individwi privati, b'mod 
partikolari fir-rigward ta' komunikazzjoni 
ma' sistemi oħra (bħal networks soċjali 
jew l-Internet) jew oġġetti konnessi (bħal 
sistemi ta' sigurtà jew ta' allarm), skont 
standards definiti;
○ Kull ħsara ċivili li tkun tinvolvi prodott 
ta' IA għandha awtomatikament twassal 
għal responsabbiltà sempliċi tal-provditur 
li jista' jeżonera lilu nnifisu billi juri 
konformità mal-istandards applikabbli 
għall-prodott tiegħu;
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○ Minħabba n-natura imprevedibbli tal-
effetti u l-ħsara li jistgħu jikkawżaw il-
prodotti tal-IA, jista' jkun possibbli li jiġi 
limitat l-ammont ta' ħsara li jista' jintalab 
kontra persuna mħarrka għal 
responsabbiltà ċivili mingħajr ħtija 
b'rabta ma' prodott tal-IA, mingħajr 
preġudizzju għar-regoli applikabbli għall-
assigurazzjoni fir-rigward tal-eċċess;

Or. fr

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
jipprevedi ċarezza tad-dritt;

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
jipprevedi ċarezza tad-dritt; iqis ukoll li 
dawk involuti fl-istadji differenti tal-
iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-użu ta' 
sistemi bbażati fuq l-IA għandhom jiġu 
kkunsidrati bi proporzjon tar-
responsabbiltà tagħhom; jissuġġerixxi l-
użu ta' teknoloġiji tar-reġistru distribwit, 
bħall-blockchain, sabiex tittejjeb it-
traċċabbiltà tal-prodotti u jiġu identifikati 
aħjar dawk involuti fl-istadji differenti;

Or. en

Emenda 75
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Alexandra Geese

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
jipprevedi ċarezza tad-dritt;

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi u għas-soċjetà inġenerali 
f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; sistemi 
algoritmiċi li jistgħu jikkawżaw ħsara 
fiżika jew materjali, jiksru d-drittijiet u l-
libertajiet fundamentali, ikollhom impatt 
fuq l-aċċess ta' individwu għar-riżorsi 
kritiċi, jew ikollhom impatt fuq il-
parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà 
m'għandhomx jitqiesu li jkunu fil-
kategorija tar-riskju l-aktar baxx; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi diversi livelli ta' riskju, għandu 
jkun ibbażat fuq kriterji ċari u jipprevedi 
ċertezza tad-dritt u jkun soġġett għal 
rievalwazzjoni regolari;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-
IA; jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 

8. Jenfasizza li fl-istadju ta' 
responsabbiltà approċċ ibbażat fuq ir-
riskju għall-IA mhuwiex xieraq, peress li 
l-ħsara tkun saret u l-prodott wera li huwa 
prodott ta' riskju;
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jipprevedi ċarezza tad-dritt;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
jipprevedi ċarezza tad-dritt;

8. Jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ 
ibbażat fuq ir-riskju għall-IA fi ħdan il-
qafas ta' responsabbiltà eżistenti, li jqis il-
livelli differenti ta' riskju għall-
konsumaturi f'setturi u użi speċifiċi tal-IA; 
jenfasizza li approċċ bħal dan, li jista' 
jinkludi żewġ livelli ta' riskju jew aktar, 
għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
jipprevedi ċertezza tad-dritt;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8a. Jistieden lill-Kummissjoni tneħħi 
l-kunċett ta' "żmien meta prodott 
jitqiegħed fis-suq" li ma għadux rilevanti 
minħabba l-karatteristiċi dinamiċi tal-
prodotti diġitali; jirrimarka li bħalissa l-
produttur jibqa' jkollu kontroll fuq il-
prodott għal żmien twil wara li jkun 
poġġih fis-suq; iħeġġeġ li jsir rieżami tal-
iskedi ta' żmien biex titressaq talba skont 
id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà għall-
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Prodotti;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 8b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

8b. Jenfasizza li l-produttur għandu 
jġorr ir-responsabbiltà għal prodotti mill-
UE, u għall-prodotti minn barra l-UE, li 
jinbiegħu permezz tas-suq online u meta 
l-produttur ma jkunx jista' jiġi identifikat, 
is-suq online għandu jkun responsabbli 
bħala fornitur minħabba l-fatt li s-swieq 
online m'għadhomx intermedjarji passivi;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta 
bir-reqqa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-
introduzzjoni ta' mudell ta' responsabbiltà 
stretta għal prodotti li fihom 
applikazzjonijiet tal-IA u tqisha biss 
f'oqsma speċifiċi ta' riskju għoli; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rrispettat b'mod 
strett il-prinċipju tal-proporzjonalità jekk 
jinżamm dan l-approċċ.

9. Jistieden lill-Kummissjoni 
tindirizza l-mudell ta' responsabbiltà tal-
prodotti li fihom applikazzjonijiet tal-IA fi 
proċess b'żewġ stadji; l-ewwel li tiġi 
pprovduta responsabbiltà bbażata fuq it-
tort tal-implimentatur li kontrih il-
persuna milquta għandu jkollha d-dritt li 
tressaq it-talba għad-danni; fil-każ fejn 
ma tkun tista' tiġi stabbilita l-ebda ħsara 
tal-implimentatur, il-produttur jew l-
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operatur backend għandhom jinżammu 
strettament responsabbli; iqis li l-proċess 
b'żewġ stadji huwa essenzjali sabiex jiġi 
żgurat li l-vittmi jiġu kkumpensati b'mod 
effettiv għall-ħsara kkawżata minn sistemi 
mmexxija mill-IA;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta 
bir-reqqa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-
introduzzjoni ta' mudell ta' responsabbiltà 
stretta għal prodotti li fihom 
applikazzjonijiet tal-IA u tqisha biss 
f'oqsma speċifiċi ta' riskju għoli; 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rrispettat b'mod 
strett il-prinċipju tal-proporzjonalità jekk 
jinżamm dan l-approċċ.

9. Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta 
bir-reqqa l-introduzzjoni ta' reġim ta' 
responsabbiltà stretta li jkun separat iżda 
komplementari għal sistemi tal-IA li 
jippreżentaw riskju għoli li jikkawżaw 
ħsara jew dannu lil persuna waħda jew 
aktar b'mod li jkun aleatorju u 
impossibbli li jiġi previst minn qabel, 
b'kunsiderazzjoni tal-impatt probabbli 
tiegħu fuq il-protezzjoni taċ-ċittadini u l-
konsumaturi mill-ħsara, il-kapaċità tan-
negozji - b'mod partikolari l-SMEs - li 
jinnovaw, il-koerenza tal-qafas dwar is-
sigurtà u r-responsabbiltà tal-Unjoni u 
fuq il-prinċipji ta' sussidjarjetà u 
proporzjonalità.

Or. en

Emenda 82
Marcel Kolaja
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

9. Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta 
bir-reqqa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-
introduzzjoni ta' mudell ta' responsabbiltà 
stretta għal prodotti li fihom 
applikazzjonijiet tal-IA u tqisha biss 
f'oqsma speċifiċi ta' riskju għoli; jenfasizza 
l-ħtieġa li jiġi rrispettat b'mod strett il-
prinċipju tal-proporzjonalità jekk jinżamm 
dan l-approċċ.

9. Jitlob lill-Kummissjoni tintroduċi 
mudell ta' responsabbiltà stretta għal 
prodotti li fihom applikazzjonijiet tal-IA u 
tqisha biss f'oqsma speċifiċi ta' riskju 
ogħla; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi rrispettat 
b'mod strett il-prinċipju tal-proporzjonalità 
u li jkun hemm lista ċara ta' kriterji 
miftiehma mill-koleġiżlaturi.

Or. en

Emenda 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Iħeġġeġ li s-sistemi tal-IA 
maħsuba għall-individwi privati jkollhom 
ħajja limitata, fatt li ma jimpedixxix lill-
istess sistema milli terġa' tiġi installata 
b'konfigurazzjonijiet identiċi ladarba s-
sistema installata fiż-żmien tal-bejgħ tkun 
skadiet; jissuġġerixxi li, matul din il-
ħajja, il-manifattur ikollu l-obbligu li 
jiggarantixxi l-konformità, li jkun 
infurzabbli permezz ta' spezzjoni teknika 
regolari, li l-prestazzjoni tagħha tkun 
tinvolvi estensjoni b'rata fissa tal-
garanzija applikabbli;

Or. fr

Emenda 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
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jinnota li l-leġiżlazzjoni l-ġdida 
dwar ir-responsabbiltà għall-prodotti 
għandha tindirizza wkoll l-isfidi li l-
algoritmi joħolqu f'termini tal-iżgurar 
tan-nondiskriminazzjoni, it-trasparenza u 
l-ispjegabbiltà, kif ukoll ir-responsabbiltà; 
jirrimarka dwar il-ħtieġa li l-algoritmi 
jiġu mmonitorjati u li jiġu vvalutati r-
riskji assoċjati, li jintużaw settijiet ta' data 
ta' kwalità għolja u imparzjali, kif ukoll li 
l-individwi jingħataw għajnuna biex 
jiksbu aċċess għal prodotti ta' kwalità 
għolja;

Or. en

Emenda 85
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9a. Jenfasizza li l-Kummissjoni 
għandha tikkunsidra regoli ta' 
responsabbiltà mfassla apposta f'setturi 
fejn x'aktarx ikun hemm riskji sinifikanti, 
li jistgħu potenzjalment jimminaw id-
drittijiet fundamentali u jirriżultaw fi 
spejjeż għoljin kemm f'termini umani kif 
ukoll soċjali, bħal fejn l-applikazzjonijiet 
tal-IA jiġu implimentati għal finijiet 
edukattivi;

Or. en

Emenda 86
Jordi Cañas
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jistieden lill-Kummissjoni tistudja 
l-adegwatezza tal-assigurazzjoni għar-
responsabbiltà obbligatorja għall-
applikazzjonijiet tal-IA, li tista' tipprovdi 
protezzjoni lil partijiet terzi esposti għal 
riskju akbar ta' ħsara u aċċess aħjar 
għall-kumpens għall-vittmi; jinnota, 
madankollu, li l-offerti ta' assigurazzjoni 
għal ċerti riskji jistgħu jkunu diffiċli biex 
jiġu kkalkulati minħabba nuqqas ta' 
esperjenza fil-każ partikolari tal-IA; iqis 
għalhekk li kwalunkwe dispożizzjoni 
legali f'dan ir-rigward għandha tiġi 
introdotta b'analiżi bir-reqqa u tkun 
ibbilanċjata biżżejjed biex ma timpedix l-
użu tat-teknoloġija tal-IA fis-Suq Uniku u 
biex effettivament trawwem l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jirrakkomanda bil-qawwa li l-
Istati Membri jipprovdu lis-servizzi 
ġudizzjarji tagħhom b'esperti kwalifikati 
biex jassistu lis-servizzi tal-ġustizzja fid-
determinazzjoni tal-materjalità teknika 
taċ-ċirkostanzi tal-każ sabiex 
jiddeterminaw ir-responsabbiltà 
applikabbli, sabiex l-awtoritajiet 
ġudizzjarji jkunu jistgħu jsolvu t-tilwim 
b'mod rapidu, filwaqt li jirrispettaw l-
amministrazzjoni xierqa tal-ġustizzja, u 
mingħajr ma jkunu dipendenti fuq l-
għarfien espert estern li, minħabba n-
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natura speċjalizzata tal-IA, jista' jkun 
disponibbli biss mill-professjonisti.

Or. fr

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 9b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

9b. Jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi miżuri konkreti (bħal reġistru 
ta' każijiet ta' responsabbiltà għall-
prodotti) biex tissaħħaħ it-trasparenza u 
jiġi mmonitorjat il-prodott difettuż li 
jiċċirkola fl-UE; huwa essenzjali li jiġi 
żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-
konsumatur u livell għoli ta' 
informazzjoni dwar il-prodotti li jistgħu 
jinxtraw.

Or. en


