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

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) desempenha um papel cada 
vez maior na nossa vida quotidiana e tem 
potencial para contribuir para o 
desenvolvimento de inovações em muitos 
setores e oferece benefícios aos 
consumidores, através de produtos e 
serviços inovadores, e às empresas, através 
de um desempenho otimizado;

A. Considerando que as tecnologias 
digitais emergentes, como a inteligência 
artificial (IA), a Internet das coisas e dos 
serviços ou a robótica, desempenham e 
continuarão a desempenhar um papel 
cada vez maior na nossa vida quotidiana e 
têm potencial para contribuir para o 
desenvolvimento de inovações em muitos 
setores e oferecem benefícios aos 
consumidores, através de produtos e 
serviços inovadores, e às empresas, através 
de um desempenho otimizado;

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) desempenha um papel cada 
vez maior na nossa vida quotidiana e tem 
potencial para contribuir para o 
desenvolvimento de inovações em muitos 
setores e oferece benefícios aos 
consumidores, através de produtos e 
serviços inovadores, e às empresas, através 
de um desempenho otimizado;

A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) desempenha um papel cada 
vez maior na nossa vida quotidiana e tem 
potencial para contribuir para o 
desenvolvimento de inovações em muitos 
setores e oferece benefícios aos 
consumidores, através de produtos e 
serviços inovadores, às empresas, através 
de um desempenho otimizado, e à 
administração pública, nomeadamente 
através de serviços públicos melhores, 
mais inclusivos e mais personalizados;

Or. en
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Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) desempenha um papel cada 
vez maior na nossa vida quotidiana e tem 
potencial para contribuir para o 
desenvolvimento de inovações em muitos 
setores e oferece benefícios aos 
consumidores, através de produtos e 
serviços inovadores, e às empresas, através 
de um desempenho otimizado;

A. Considerando que a utilização de 
inteligência artificial (IA) desempenha um 
papel cada vez maior na nossa vida 
quotidiana e tem potencial para contribuir 
para a implantação e o desenvolvimento 
de inovações em muitos setores e oferece 
benefícios aos consumidores, através de 
produtos e serviços inovadores, e às 
empresas, em especial às micro, pequenas 
e médias empresas, através de um 
desempenho otimizado;

Or. en

Alteração 4
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) desempenha um papel cada 
vez maior na nossa vida quotidiana e tem 
potencial para contribuir para o 
desenvolvimento de inovações em muitos 
setores e oferece benefícios aos 
consumidores, através de produtos e 
serviços inovadores, e às empresas, através 
de um desempenho otimizado;

A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) desempenha um papel cada 
vez maior na nossa vida quotidiana e tem 
potencial para contribuir para o 
desenvolvimento de inovações em muitos 
setores e oferece benefícios aos 
consumidores, através de produtos e 
serviços inovadores, e às empresas, através 
de um desempenho otimizado e de uma 
competitividade acrescida;

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

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que estas 
tecnologias digitais emergentes que estão 
a transformar as características de muitos 
produtos e serviços requerem um quadro 
de segurança e de responsabilidade claro, 
que assegure, simultaneamente, a 
proteção dos consumidores e segurança 
jurídica para as empresas;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que um quadro 
adequado deve abranger todos os 
produtos baseados na IA e respetivas 
componentes, incluindo algoritmos, 
software e dados por eles utilizados ou 
produzidos;

Or. en

Alteração 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
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Projeto de parecer
Considerando A-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-B. Considerando que um quadro 
comum para o desenvolvimento, a 
implantação e a utilização da inteligência 
artificial, da robótica e das tecnologias 
conexas na União deve proteger os 
consumidores dos potenciais riscos 
inerentes e promover a fiabilidade dessas 
tecnologias;

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando A-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-B. Considerando que o atual quadro 
de segurança e de responsabilidade da 
União poderá ter de ser adaptado, 
conforme salientado no relatório da 
Comissão sobre as implicações em 
matéria de segurança e de 
responsabilidade decorrentes da 
inteligência artificial, da Internet das 
coisas e da robótica;

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando A-C (novo)
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Projeto de parecer Alteração

A-C. Considerando que a segurança dos 
produtos e a responsabilidade decorrente 
dos produtos são dois mecanismos 
complementares que prosseguem o 
mesmo objetivo político de assegurar o 
bom funcionamento do mercado único de 
bens e serviços e que o presente parecer 
sugere possíveis ajustamentos dos 
quadros de responsabilidade da União à 
luz da importância crescente das 
tecnologias digitais emergentes;

Or. en

Alteração 10
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de aplicações de IA em 
produtos também pode apresentar desafios 
ao quadro jurídico existente sobre produtos 
e reduzir a sua eficácia, podendo 
prejudicar assim a confiança e o bem-estar 
dos consumidores devido às suas 
características específicas;

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de aplicações de IA em 
produtos também pode apresentar desafios 
ao quadro jurídico existente sobre 
produtos, não necessariamente adaptado a 
estas novas aplicações, podendo prejudicar 
assim a confiança e o bem-estar dos 
consumidores devido às suas 
características específicas; que tal não 
deve, todavia, conduzir a uma 
regulamentação reacionária, mas pugna, 
pelo contrário, por uma política fundada 
na reflexão e na confiança.

Or. en

Alteração 11
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Arba Kokalari, Andreas 
Schwab, Axel Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters
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Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de aplicações de IA em 
produtos também pode apresentar desafios 
ao quadro jurídico existente sobre 
produtos e reduzir a sua eficácia, podendo 
prejudicar assim a confiança e o bem-estar 
dos consumidores devido às suas 
características específicas;

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de inteligência artificial 
e de outras tecnologias digitais 
emergentes pode apresentar desafios aos 
quadros de responsabilidade existentes 
sobre produtos e reduzir a sua eficácia, 
podendo prejudicar assim a confiança e o 
bem-estar dos consumidores devido às suas 
características específicas;

Or. en

Alteração 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de aplicações de IA em 
produtos também pode apresentar desafios 
ao quadro jurídico existente sobre produtos 
e reduzir a sua eficácia, podendo prejudicar 
assim a confiança e o bem-estar dos 
consumidores devido às suas 
características específicas;

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de aplicações de IA em 
produtos também pode apresentar desafios 
ao quadro jurídico existente sobre produtos 
e reduzir a sua eficácia, podendo prejudicar 
assim a confiança, o bem-estar e a 
proteção dos consumidores devido às suas 
características específicas;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando B
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Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de aplicações de IA em 
produtos também pode apresentar desafios 
ao quadro jurídico existente sobre produtos 
e reduzir a sua eficácia, podendo 
prejudicar assim a confiança e o bem-estar 
dos consumidores devido às suas 
características específicas;

B. Considerando que a utilização e o 
desenvolvimento de aplicações de IA em 
produtos também pode apresentar desafios 
ao quadro jurídico existente sobre produtos 
e reduzir a proteção dos consumidores, 
podendo prejudicar assim a confiança e o 
bem-estar dos consumidores;

Or. en

Alteração 14
Jordi Cañas

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que a 
vulnerabilidade às ameaças à 
cibersegurança, as atualizações de 
software, a previsibilidade limitada e as 
operações de autoaprendizagem da IA 
podem dificultar a concessão de 
indemnizações nos casos em que tal se 
afigure justificado;

Or. en

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

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que mecanismos 
sólidos de responsabilidade para remediar 
os danos contribuem para uma proteção 

C. Considerando que mecanismos 
sólidos de responsabilidade para remediar 
os danos contribuem para uma proteção 
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melhor dos consumidores, para a criação 
de confiança nas novas tecnologias 
integradas nos produtos e para a 
aceitação da inovação, assegurando 
simultaneamente a segurança jurídica para 
as empresas;

melhor dos cidadãos e dos consumidores 
contra danos, para a criação de confiança 
nas tecnologias digitais emergentes, 
assegurando simultaneamente a segurança 
jurídica para as empresas e permitindo-
lhes inovar;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que mecanismos 
sólidos de responsabilidade para remediar 
os danos contribuem para uma proteção 
melhor dos consumidores, para a criação 
de confiança nas novas tecnologias 
integradas nos produtos e para a aceitação 
da inovação, assegurando simultaneamente 
a segurança jurídica para as empresas;

C. Considerando que mecanismos 
sólidos de responsabilidade para remediar 
os danos contribuem para uma proteção 
melhor dos consumidores, para a criação 
de confiança nas novas tecnologias 
integradas nos produtos e para a aceitação 
da inovação, assegurando simultaneamente 
a segurança jurídica para as empresas, em 
particular para as micro, pequenas e 
médias empresas;

Or. en

Alteração 17
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que mecanismos 
sólidos de responsabilidade para remediar 
os danos contribuem para uma proteção 
melhor dos consumidores, para a criação 
de confiança nas novas tecnologias 

C. Considerando que mecanismos 
sólidos de responsabilidade para remediar 
os danos contribuem para uma proteção 
melhor dos consumidores, para a criação 
de confiança nas novas tecnologias 
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integradas nos produtos e para a aceitação 
da inovação, assegurando simultaneamente 
a segurança jurídica para as empresas;

integradas nos produtos e para a aceitação 
da inovação, assegurando simultaneamente 
a segurança jurídica para as empresas; que, 
para assegurar a sua aceitação, os 
benefícios teóricos da inteligência 
artificial devem igualmente dar um 
contributo significativo para o bem-estar e 
o desenvolvimento;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que o relatório da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu sobre as implicações em matéria 
de segurança e de responsabilidade 
decorrentes da inteligência artificial, da 
Internet das coisas e da robótica 
(COM(2020) 64) e o Livro Branco da 
Comissão sobre a inteligência artificial - 
Uma abordagem europeia virada para a 
excelência e a confiança (COM(2020) 65) 
devem ser considerados a base da futura 
legislação europeia;

Or. en

Alteração 19
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que a complexidade 
das aplicações de IA pode, em certos 
casos, tornar quase impossível provar a 
existência de culpa ou de danos, o que 
coloca novos desafios no que se refere ao 
ónus da prova;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que a Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos constitui o 
quadro regulamentar existente em 
matéria de responsabilidade pelo produto 
final;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão, de adaptar o quadro jurídico 
da União aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, assegurando um nível 
elevado de proteção dos consumidores 
contra os danos causados pelas novas 

Suprimido
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tecnologias, mantendo simultaneamente o 
equilíbrio com as necessidades da 
inovação tecnológica;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão, de adaptar o quadro jurídico da 
União aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, assegurando um nível 
elevado de proteção dos consumidores 
contra os danos causados pelas novas 
tecnologias, mantendo simultaneamente o 
equilíbrio com as necessidades da inovação 
tecnológica;

1. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão, de adaptar o quadro jurídico da 
União aos novos desenvolvimentos, 
implantações e utilizações tecnológicos, 
assegurando um nível elevado de proteção 
dos consumidores contra os danos 
causados pelas novas tecnologias baseadas 
na inteligência artificial, na robótica e 
nas tecnologias conexas, mantendo 
simultaneamente o equilíbrio com as 
necessidades da inovação tecnológica;

Or. en

Alteração 23
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão, de adaptar o quadro jurídico da 
União aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, assegurando um nível 
elevado de proteção dos consumidores 
contra os danos causados pelas novas 
tecnologias, mantendo simultaneamente o 

1. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão, de adaptar o quadro jurídico da 
União aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, assegurando um nível 
elevado de proteção dos consumidores 
contra os eventuais danos causados pelas 
novas tecnologias, mantendo 
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equilíbrio com as necessidades da 
inovação tecnológica;

simultaneamente o equilíbrio com o 
objetivo de digitalização dos produtos 
industriais e de consumo e apoiando a 
inovação tecnológica;

Or. en

Alteração 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão, de adaptar o quadro jurídico da 
União aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, assegurando um nível 
elevado de proteção dos consumidores 
contra os danos causados pelas novas 
tecnologias, mantendo simultaneamente o 
equilíbrio com as necessidades da inovação 
tecnológica;

1. Congratula-se com o objetivo da 
Comissão, de adaptar o quadro jurídico da 
União aos novos desenvolvimentos 
tecnológicos, assegurando um nível 
elevado de proteção dos consumidores 
contra os eventuais danos causados pelas 
novas tecnologias, mantendo 
simultaneamente o equilíbrio com as 
necessidades da inovação tecnológica;

Or. en

Alteração 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que a Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos foi 
adotada em 1985 e revista em 1999 e que, 
desde então, os produtos evoluíram muito 
consideravelmente, pelo que a Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos deixou de 
estar adequada à sua finalidade e deve ser 
atualizada;

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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta a necessidade de avaliar 
em que medida o quadro de 
responsabilidade existente, em particular a 
Diretiva 85/374/CEE do Conselho1 (a 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos), 
deve ser atualizado, a fim de garantir uma 
proteção eficaz dos consumidores e clareza 
jurídica para as empresas, evitando 
simultaneamente custos e riscos elevados, 
especialmente para as pequenas e médias 
empresas e para as empresas em fase de 
arranque;

2. Salienta a necessidade de adaptar o 
quadro de responsabilidade da União 
existente, em particular a Diretiva 
85/374/CEE do Conselho1 (a Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos - DRP), ao 
mundo digital; insta a Comissão a rever a 
DRP, de modo a dar resposta aos desafios 
colocados pelas tecnologias digitais 
emergentes, como a inteligência artificial, 
a Internet das coisas ou a robótica, e a 
assegurar uma proteção eficaz dos 
cidadãos e dos consumidores contra 
danos, bem como segurança jurídica para 
as empresas, evitando simultaneamente 
custos e riscos elevados, especialmente 
para as pequenas e médias empresas e para 
as empresas em fase de arranque;

__________________ __________________
1 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 
25 de julho de 1985, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

1 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 
25 de julho de 1985, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Alteração 27
Stelios Kouloglou

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Salienta a necessidade de avaliar 
em que medida o quadro de 
responsabilidade existente, em particular a 
Diretiva 85/374/CEE do Conselho1 (a 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos), 
deve ser atualizado, a fim de garantir uma 
proteção eficaz dos consumidores e clareza 
jurídica para as empresas, evitando 
simultaneamente custos e riscos elevados, 
especialmente para as pequenas e médias 
empresas e para as empresas em fase de 
arranque;

2. Salienta a necessidade de avaliar 
em que medida o quadro de 
responsabilidade existente, em particular a 
Diretiva 85/374/CEE do Conselho1 (a 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos), 
deve ser atualizado, a fim de garantir uma 
proteção eficaz dos consumidores e clareza 
jurídica para os consumidores e as 
empresas;

__________________ __________________
1 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 
25 de julho de 1985, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

1 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 
25 de julho de 1985, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta a necessidade de avaliar 
em que medida o quadro de 
responsabilidade existente, em particular a 
Diretiva 85/374/CEE do Conselho1 (a 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos), 
deve ser atualizado, a fim de garantir uma 
proteção eficaz dos consumidores e clareza 
jurídica para as empresas, evitando 
simultaneamente custos e riscos elevados, 
especialmente para as pequenas e médias 

2. Insta a Comissão a atualizar o 
quadro de responsabilidade existente, em 
particular a Diretiva 85/374/CEE do 
Conselho1 (a Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos), a fim de garantir uma 
proteção altamente eficaz dos 
consumidores e clareza jurídica para as 
empresas, evitando simultaneamente custos 
e riscos elevados, especialmente para as 
pequenas e médias empresas e para as 
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empresas e para as empresas em fase de 
arranque;

empresas em fase de arranque;

__________________ __________________
1 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 
25 de julho de 1985, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

1 Diretiva 85/374/CEE do Conselho, de 
25 de julho de 1985, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade decorrente dos produtos 
defeituosos (JO L 210 de 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reconhece que a determinação da 
responsabilidade em caso de danos aos 
consumidores resultantes de processos 
autónomos de tomada de decisões é um 
desafio; insta a Comissão a rever a 
diretiva supramencionada e a considerar 
a possibilidade de adaptar os conceitos de 
«produto», «dano» e «defeito», de forma 
compatível com a legislação em matéria 
de segurança e de responsabilidade dos 
produtos, bem como a adaptar as regras 
que regem o ónus da prova, e salienta que 
o ónus da prova não pode recair, de modo 
algum, sobre o consumidor;

Or. en

Alteração 30
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese



PE652.384v01-00 18/50 AM\1205505PT.docx

PT

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que qualquer atualização 
do quadro de responsabilidade decorrente 
dos produtos deve ser acompanhada da 
atualização da Diretiva 2001/95/CE 
(Diretiva relativa à segurança dos 
produtos), a fim de garantir que os 
sistemas de IA integrem os princípios de 
proteção e de segurança desde a 
conceção;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Salienta ainda a necessidade de 
reavaliar o período de tempo durante o 
qual o produtor é considerado responsável 
pelos defeitos causados pelo produto, uma 
vez que os produtos derivados da IA 
podem tornar-se inseguros durante o seu 
ciclo de vida devido a uma atualização do 
software ou à ausência dessa atualização; 
simultaneamente, e nos casos em que o 
fornecedor não possa ser 
responsabilizado, pode justificar-se a 
responsabilização do produtor pela não 
disponibilização de uma atualização de 
software suscetível de corrigir o risco para 
a segurança;

Or. en
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Alteração 32
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Sublinha o incentivo ao aumento 
do investimento ex ante em segurança por 
parte dos criadores de sistemas de IA 
enquanto abordagem sugerida para 
melhorar a segurança; salienta que a 
divulgação de códigos-fonte públicos 
incentivaria o desenvolvimento de 
software seguro, mais atrativo do ponto de 
vista económico e jurídico;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Salienta que a revisão da Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos deve estar 
harmonizada com o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados (RGPD) da UE 
e basear-se nesse regulamento;

Or. en

Alteração 34
Stelios Kouloglou

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; destaca, no entanto, a importância 
de garantir que a regulamentação da 
União continue a limitar-se aos 
problemas claramente identificados para 
os quais existam soluções viáveis e a 
deixar espaço para novos 
desenvolvimentos tecnológicos;

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; destaca, no entanto, a importância 
de garantir que a regulamentação da União 
continue a limitar-se aos problemas 
claramente identificados para os quais 
existam soluções viáveis e a deixar espaço 
para novos desenvolvimentos tecnológicos;

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; solicita à Comissão que avalie a 
probabilidade de um regulamento relativo 
à responsabilidade geral decorrente dos 
produtos contribuir para este objetivo; 
destaca, no entanto, a importância de 
garantir que a regulamentação da União 
continue a limitar-se aos problemas 
claramente identificados para os quais 
existam soluções viáveis e a deixar espaço 
para novos desenvolvimentos tecnológicos;

Or. en
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Alteração 36
Antonius Manders

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; destaca, no entanto, a importância 
de garantir que a regulamentação da União 
continue a limitar-se aos problemas 
claramente identificados para os quais 
existam soluções viáveis e a deixar espaço 
para novos desenvolvimentos tecnológicos;

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; solicita à Comissão que avalie a 
probabilidade de um regulamento relativo 
à responsabilidade geral decorrente dos 
produtos contribuir para este objetivo; 
destaca, no entanto, a importância de 
garantir que a regulamentação da União 
continue a limitar-se aos problemas 
claramente identificados para os quais 
existam soluções viáveis e a deixar espaço 
para novos desenvolvimentos tecnológicos;

Or. en

Alteração 37
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; destaca, no entanto, a importância 
de garantir que a regulamentação da União 
continue a limitar-se aos problemas 
claramente identificados para os quais 
existam soluções viáveis e a deixar espaço 

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; destaca, no entanto, a importância 
de garantir que a regulamentação da União 
continue a limitar-se aos problemas 
claramente identificados para os quais 
existam soluções viáveis e a deixar espaço 
para novos desenvolvimentos tecnológicos, 
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para novos desenvolvimentos tecnológicos; incluindo software livre e de fonte aberta;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; destaca, no entanto, a importância 
de garantir que a regulamentação da União 
continue a limitar-se aos problemas 
claramente identificados para os quais 
existam soluções viáveis e a deixar espaço 
para novos desenvolvimentos tecnológicos;

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade e de 
proteção dos consumidores, a fim de evitar 
a fragmentação do mercado único; destaca, 
no entanto, a importância de garantir que a 
regulamentação da União continue a 
limitar-se aos problemas claramente 
identificados para os quais existam 
soluções viáveis e a deixar espaço para 
novos desenvolvimentos tecnológicos;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de evitar a fragmentação do mercado 
único; destaca, no entanto, a importância 
de garantir que a regulamentação da 
União continue a limitar-se aos 

3. Sublinha que qualquer revisão do 
quadro de responsabilidade existente deve 
procurar uma maior harmonização das 
regras em matéria de responsabilidade, a 
fim de assegurar condições equitativas e 
evitar desigualdades na proteção dos 
consumidores, dado que cada Estado-
Membro tem a sua própria legislação, o 
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problemas claramente identificados para 
os quais existam soluções viáveis e a 
deixar espaço para novos 
desenvolvimentos tecnológicos;

que pode criar uma fragmentação 
desnecessária do mercado único;

Or. en

Alteração 40
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta a Comissão a avaliar se é 
necessário atualizar as definições e os 
conceitos do quadro de responsabilidade 
decorrente dos produtos devido às 
características específicas das aplicações 
de IA, como a complexidade, a autonomia 
e a opacidade;

4. Insta a Comissão a avaliar se é 
necessário atualizar as definições e os 
conceitos do quadro de responsabilidade 
decorrente dos produtos devido às 
características específicas das aplicações 
de IA, nomeadamente para ter em conta 
as mudanças nas aplicações que podem 
ocorrer autonomamente após a colocação 
do produto no mercado; 

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta a Comissão a avaliar se é 
necessário atualizar as definições e os 
conceitos do quadro de responsabilidade 
decorrente dos produtos devido às 
características específicas das aplicações 
de IA, como a complexidade, a autonomia 
e a opacidade;

4. Insta a Comissão a rever o quadro 
de responsabilidade decorrente dos 
produtos à luz dos desafios específicos da 
digitalização para a legislação em matéria 
de responsabilidade, como a 
complexidade, a conectividade, a 
abertura, a autonomia, a opacidade, a 
(im)previsibilidade, a determinação pelos 
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dados e a vulnerabilidade;

Or. en

Alteração 42
Antonius Manders

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta a Comissão a avaliar se é 
necessário atualizar as definições e os 
conceitos do quadro de responsabilidade 
decorrente dos produtos devido às 
características específicas das aplicações 
de IA, como a complexidade, a autonomia 
e a opacidade;

4. Insta a Comissão a rever o quadro 
de responsabilidade decorrente dos 
produtos à luz dos desafios específicos da 
digitalização para a legislação em matéria 
de responsabilidade, como a complexidade, 
a conectividade, a abertura, a autonomia, 
a opacidade, a (im)previsibilidade, a 
determinação pelos dados e a 
vulnerabilidade;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Insta a Comissão a avaliar se é 
necessário atualizar as definições e os 
conceitos do quadro de responsabilidade 
decorrente dos produtos devido às 
características específicas das aplicações 
de IA, como a complexidade, a autonomia 
e a opacidade;

4. Insta a Comissão a atualizar o 
quadro de responsabilidade decorrente dos 
produtos a fim de ter em conta as 
características específicas das aplicações 
de IA, como a complexidade, a autonomia, 
a opacidade e a imprevisibilidade;

Or. en
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Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em 
caso afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o 
quadro de responsabilidade dos produtos 
deve ser revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

5. Exorta a Comissão a incluir 
software na definição de «produtos» na 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos, 
no espírito do acervo relativo aos 
consumidores, nomeadamente a definição 
de «bem que integra elementos digitais» 
no artigo 2.º, n.º 3, da Diretiva 
(UE) 2019/770 (Diretiva Conteúdos 
Digitais) e a de «bens» no artigo 2.º, n.º 5, 
alínea b), da Diretiva (UE) 2019/771 
(Diretiva Venda de Bens), e a atualizar 
conceitos como «produtor», «danos» e 
«defeito» e insta a Comissão a rever o 
quadro de responsabilidade dos produtos, a 
fim de proteger de forma eficiente as partes 
lesadas no que diz respeito aos produtos 
adquiridos em pacote com serviços 
associados, tendo em conta, 
nomeadamente, que a Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos abrange 
apenas lesões corporais e danos causados 
a propriedade dos consumidores, não 
beneficiando atualmente os danos não 
materiais, os danos a danos ou a outros 
ativos digitais de qualquer cobertura;

Or. en

Alteração 45
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 5. Exorta a Comissão a verificar se é 
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necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em caso 
afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o 
quadro de responsabilidade dos produtos 
deve ser revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em caso 
afirmativo, em que medida; recomenda 
que seja mantida a distinção básica entre 
um produtor e o seu produto, no caso em 
apreço, uma aplicação de inteligência 
artificial, e que não seja concedida à IA a 
sua própria personalidade autónoma; 
solicita à Comissão que também verifique 
se o quadro de responsabilidade dos 
produtos deve ser revisto, a fim de proteger 
de forma eficiente as partes lesadas no que 
diz respeito aos produtos adquiridos em 
pacote com serviços associados;

Or. en

Alteração 46
Stelios Kouloglou

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em caso 
afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o 
quadro de responsabilidade dos produtos 
deve ser revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em caso 
afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o 
quadro de responsabilidade dos produtos 
deve ser revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados; insta a Comissão 
a incluir igualmente a responsabilidade 
de plataformas que funcionem como 
mercados em linha na sua proposta de 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos 
atualizada;

Or. en
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Alteração 47
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição 
de «produtos» na Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos e a 
atualizar conceitos como «produtor», 
«danos» e «defeito» e, em caso afirmativo, 
em que medida; solicita à Comissão que 
também verifique se o quadro de 
responsabilidade dos produtos deve ser 
revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

5. Exorta a Comissão a verificar a 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos e a 
atualizar conceitos como «produtor», 
«danos» e «defeito»; solicita à Comissão 
que também verifique se o quadro de 
responsabilidade dos produtos deve ser 
revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados, e que considere 
que a regra de privacidade desde a 
conceção e de segurança desde a 
conceção correspondem a legítimas 
expectativas dos consumidores em relação 
aos seus produtos digitais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição 
de «produtos» na Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos e a 
atualizar conceitos como «produtor», 
«danos» e «defeito» e, em caso afirmativo, 
em que medida; solicita à Comissão que 
também verifique se o quadro de 
responsabilidade dos produtos deve ser 

5. Exorta a Comissão a clarificar a 
definição de «produtos» na Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos, 
determinando se os conteúdos digitais e os 
serviços digitais se inscrevem no seu 
âmbito de aplicação, e a considerar a 
adaptação de conceitos como «produtor», 
«danos» e «defeito»; solicita à Comissão 
que também verifique se o quadro de 
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revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

responsabilidade dos produtos deve ser 
revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

Or. en

Alteração 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em caso 
afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o 
quadro de responsabilidade dos produtos 
deve ser revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em caso 
afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o 
quadro de responsabilidade dos produtos 
deve ser revisto, a fim de proteger e 
indemnizar de forma eficiente as partes 
lesadas no que diz respeito aos produtos 
adquiridos em pacote com serviços 
associados;

Or. en

Alteração 50
Antonius Manders

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição 
de «produtos» na Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos e a 
atualizar conceitos como «produtor», 

5. Exorta a Comissão a clarificar a 
definição de «produtos» na Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos, 
determinando se os conteúdos digitais e os 
serviços digitais se inscrevem no seu 



AM\1205505PT.docx 29/50 PE652.384v01-00

PT

«danos» e «defeito» e, em caso afirmativo, 
em que medida; solicita à Comissão que 
também verifique se o quadro de 
responsabilidade dos produtos deve ser 
revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

âmbito de aplicação, e a considerar a 
adaptação de conceitos como «produtor», 
«danos» e «defeito»; solicita à Comissão 
que também verifique se o quadro de 
responsabilidade dos produtos deve ser 
revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

Or. en

Alteração 51
Marion Walsmann

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e a atualizar conceitos como 
«produtor», «danos» e «defeito» e, em 
caso afirmativo, em que medida; solicita à 
Comissão que também verifique se o 
quadro de responsabilidade dos produtos 
deve ser revisto, a fim de proteger de forma 
eficiente as partes lesadas no que diz 
respeito aos produtos adquiridos em pacote 
com serviços associados;

5. Exorta a Comissão a verificar se é 
necessário incluir software na definição de 
«produtos» na Diretiva Responsabilidade 
dos Produtos e solicita à Comissão que 
atualize conceitos como «produtor», 
«danos» e «defeito» e que também 
verifique se o quadro de responsabilidade 
dos produtos deve ser revisto, a fim de 
proteger de forma eficiente as partes 
lesadas no que diz respeito aos produtos 
adquiridos em pacote com serviços 
associados;

Or. en

Alteração 52
Marion Walsmann

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos considera 
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o momento de colocação em circulação 
dos produtos o momento decisivo para a 
responsabilidade dos produtores e que, no 
caso dos sistemas de IA, o produtor 
mantém, em certa medida, o controlo após 
a colocação em circulação do produto; 
solicita, por conseguinte, à Comissão que 
atualize este conceito na sua revisão da 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos;

Or. en

Alteração 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insiste no facto de que os sistemas 
de inteligência artificial e os aparelhos 
que estes utilizam são produtos e devem 
continuar a ser regidos pelo regulamento 
relativo aos produtos, sem beneficiar de 
uma categoria de exceção;

Or. fr

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a clarificar que o 
âmbito de aplicação da nova legislação ou 
da atualização da Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos abrange 
todos os bens tangíveis e não intangíveis, 
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incluindo os serviços digitais;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que tenha em 
conta a responsabilidade dos mercados 
em linha, qualificando-os como 
«fornecedores», na aceção da Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Exorta a Comissão a ponderar, em 
estreita coordenação com eventuais 
ajustamentos correspondentes no quadro 
de segurança da União, se a noção de 
«momento da colocação em circulação do 
produto», atualmente utilizada na 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos, é 
adequada para as tecnologias digitais 
emergentes, tendo em conta que estas 
podem ser mudadas ou alteradas sob 
controlo do produtor após a sua 
colocação no mercado;

Or. en
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Alteração 57
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Kris Peeters, Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 5-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-C. Solicita à Comissão que considere 
a possibilidade de responsabilizar um 
produtor de tecnologias digitais 
emergentes específicas por defeitos 
imprevisíveis, no caso de ser previsível a 
ocorrência de desenvolvimentos 
imprevistos;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a importância de 
assegurar um sistema de responsabilidade 
justo que permita aos consumidores 
provarem que um defeito de um produto 
causou danos, mesmo que esteja envolvido 
software de terceiros ou que a causa de um 
defeito seja difícil de rastrear, por 
exemplo, quando os produtos fazem parte 
de um ambiente complexo e interligado da 
Internet das coisas;

6. Salienta que, dada a complexidade, 
conectividade e opacidade dos produtos 
baseados na IA e nas novas tecnologias, 
pode ser difícil aos consumidores 
provarem qual o defeito de um produto 
que causou danos, porquanto não se pode 
presumir que os consumidores dispõem de 
toda a informação necessária ou de 
conhecimentos técnicos específicos; em 
consequência, no âmbito da revisão da 
Diretiva Responsabilidade dos Produtos, 
deve ser suficiente que o consumidor 
demonstre que houve danos, mesmo que 
esteja envolvido software de terceiros ou 
que a causa de um defeito seja difícil de 
rastrear;
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Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a importância de assegurar 
um sistema de responsabilidade justo que 
permita aos consumidores provarem que 
um defeito de um produto causou danos, 
mesmo que esteja envolvido software de 
terceiros ou que a causa de um defeito seja 
difícil de rastrear, por exemplo, quando os 
produtos fazem parte de um ambiente 
complexo e interligado da Internet das 
coisas;

6. Salienta a importância de assegurar 
uma imputação de perdas justa e eficaz, 
de modo a que a responsabilidade seja 
atribuída da forma mais adequada; 
Sublinha a importância de permitir às 
vítimas provarem que um defeito de um 
produto causou danos, mesmo que esteja 
envolvido software de terceiros ou que a 
causa de um defeito seja difícil de rastrear, 
por exemplo, quando os produtos fazem 
parte de um ambiente complexo e 
interligado da Internet das coisas;

Or. en

Alteração 60
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Salienta a importância de assegurar 
um sistema de responsabilidade justo que 
permita aos consumidores provarem que 
um defeito de um produto causou danos, 
mesmo que esteja envolvido software de 
terceiros ou que a causa de um defeito seja 
difícil de rastrear, por exemplo, quando os 
produtos fazem parte de um ambiente 
complexo e interligado da Internet das 
coisas;

6. Salienta a importância de assegurar 
um sistema de responsabilidade justo na 
cadeia de transações comerciais que 
permita aos consumidores provarem que 
um defeito de um produto causou danos, 
mesmo que esteja envolvido software de 
terceiros ou que a causa de um defeito seja 
difícil de rastrear, por exemplo, quando os 
produtos fazem parte de um ambiente 
complexo e interligado da Internet das 
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coisas;

Or. en

Alteração 61
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o ónus 
da prova deve ser invertido, e em que 
medida tal deve ser feito, a fim de capacitar 
os consumidores prejudicados, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando 
clareza jurídica às empresas;

7. Insta a Comissão a avaliar se o ónus 
da prova deve ser invertido, e em que 
medida tal deve ser feito, a fim de capacitar 
os consumidores prejudicados, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando 
clareza jurídica às empresas, bem como a 
assegurar a equidade e a atenuar as 
assimetrias de informação que afetem a 
situação das partes lesadas;

Or. en

Alteração 62
Geert Bourgeois

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o ónus 
da prova deve ser invertido, e em que 
medida tal deve ser feito, a fim de capacitar 
os consumidores prejudicados, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando 
clareza jurídica às empresas;

7. Insta a Comissão a avaliar se o ónus 
da prova deve ser invertido, e em que 
medida tal deve ser feito, a fim de capacitar 
os consumidores prejudicados, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando 
clareza jurídica às empresas; salienta que 
qualquer constatação desta natureza, 
sempre que a sua necessidade seja 
demonstrada, deve ter um âmbito 
limitado;

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

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o 
ónus da prova , e em que medida tal deve 
ser feito, deve ser invertido a fim de 
capacitar os consumidores prejudicados, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando clareza jurídica às 
empresas;

7. Insta a Comissão a inverter o ónus 
da prova para evitar que recaia sobre o 
consumidor, a fim de capacitar os 
consumidores prejudicados, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando 
clareza jurídica às empresas, sobretudo às 
micro, pequenas e médias empresas;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o 
ónus da prova , e em que medida tal deve 
ser feito, deve ser invertido a fim de 
capacitar os consumidores prejudicados, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando clareza jurídica às 
empresas;

7. Insta a Comissão a ponderar a 
adaptação das regras que regem o ónus da 
prova em relação a danos causados pelas 
tecnologias digitais emergentes, a fim de 
capacitar os consumidores prejudicados, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando segurança jurídica às 
empresas;

Or. en

Alteração 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume
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Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o ónus 
da prova deve ser invertido, e em que 
medida tal deve ser feito, a fim de capacitar 
os consumidores prejudicados, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando 
clareza jurídica às empresas;

7. Insta a Comissão a avaliar se o ónus 
da prova deve ser invertido, e em que 
medida tal deve ser feito, a fim de capacitar 
os consumidores prejudicados para 
defenderem os seus direitos, evitando 
simultaneamente abusos e proporcionando 
clareza jurídica às empresas;

Or. en

Alteração 66
Antonius Manders

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o 
ónus da prova , e em que medida tal deve 
ser feito, deve ser invertido a fim de 
capacitar os consumidores prejudicados, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando clareza jurídica às 
empresas;

7. Insta a Comissão a ponderar a 
adaptação das regras que regem o ónus da 
prova em relação a danos causados pelas 
tecnologias digitais emergentes, a fim de 
capacitar os consumidores prejudicados, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando segurança jurídica às 
empresas;

Or. en

Alteração 67
Stelios Kouloglou

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o 
ónus da prova , e em que medida tal deve 
ser feito, deve ser invertido a fim de 

7. Insta a Comissão a inverter o ónus 
da prova a fim de capacitar os 
consumidores prejudicados, que 
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capacitar os consumidores prejudicados, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando clareza jurídica às 
empresas;

atualmente se veem confrontados com um 
ónus desnecessário para obter justiça, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando clareza jurídica às 
empresas;

Or. en

Alteração 68
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Insta a Comissão a avaliar se o 
ónus da prova , e em que medida tal deve 
ser feito, deve ser invertido a fim de 
capacitar os consumidores prejudicados, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando clareza jurídica às 
empresas;

7. Insta a Comissão a propor a 
inversão do ónus da prova , em casos 
específicos e com base em critérios claros, 
a fim de capacitar os consumidores, 
evitando simultaneamente abusos e 
proporcionando clareza jurídica às 
empresas;

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Solicita à Comissão que avalie a 
possibilidade de introduzir a obrigação de 
os produtores de tecnologias digitais 
emergentes equiparem os seus produtos 
com meios de registo de informações 
sobre o funcionamento da tecnologia, em 
conformidade com as disposições 
aplicáveis em matéria de proteção de 
dados e com as regras relativas à proteção 
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de segredos comerciais, tendo em conta, 
nomeadamente, a probabilidade de um 
risco da tecnologia se materializar, a 
adequação e a proporcionalidade dessa 
obrigação, bem como a sua viabilidade 
técnica e os seus custos; o incumprimento 
desta obrigação ou a recusa em conceder 
à vítima um acesso razoável à informação 
implicaria a presunção de 
responsabilidade ilidível por parte do 
produtor;

Or. en

Alteração 70
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta que o princípio dos riscos 
de desenvolvimento, em conformidade 
com o artigo 7º, alínea e), da Diretiva 
85/374/CEE do Conselho, se revelou 
importante e razoável;

Or. en

Alteração 71
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Sublinha que a explicabilidade, a 
interpretabilidade e a rastreabilidade dos 
sistemas de IA são fundamentais para 
garantir que os mecanismos de 
responsabilidade proporcionam uma 
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atribuição adequada, eficiente e justa das 
responsabilidades; solicita, por 
conseguinte, à Comissão que estabeleça 
regras vinculativas no sentido de as 
empresas publicarem relatórios de 
transparência que contemplem a 
existência, a funcionalidade, o processo, 
os principais critérios, a lógica 
subjacente, os conjuntos de dados 
utilizados e os possíveis resultados dos 
sistemas algorítmicos, bem como os 
esforços para identificar, prevenir e 
atenuar os danos causados pelos sistemas 
de IA de forma tempestiva, rigorosa, 
facilmente legível e acessível;

Or. en

Alteração 72
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Projeto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-C. Exorta a Comissão a estabelecer 
regras vinculativas no sentido de as 
empresas e os organismos públicos 
documentarem o desenvolvimento de 
sistemas de IA; observa, a este respeito, 
que é fundamental que a documentação 
relativa à avaliação dos riscos, a 
documentação do software, os algoritmos 
e os conjuntos de dados utilizados estejam 
plenamente acessíveis às autoridades de 
fiscalização do mercado e respeitem o 
direito da União; entende que, nesta 
matéria, devem ser concedidas às 
autoridades de fiscalização do mercado 
prerrogativas adicionais;

Or. en
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Alteração 73
Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar clareza 
jurídica;

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar clareza 
jurídica; propõe que estas diferenças de 
abordagem se traduzam em obrigações 
diferentes no que respeita à construção 
dos produtos, com regimes de 
responsabilidade diferentes, claros nos 
seus mecanismos e nas suas diferenças; 
recomenda que essas obrigações se 
traduzam em garantias na parametrização 
de sistemas de AI, nomeadamente no que 
respeita às suas interações com sistemas 
terceiros, sobretudo em linha ou com 
objetos conectados; solicita à Comissão 
que estude, em particular, uma diferença 
de obrigações e de regimes de 
responsabilidade em função do facto de o 
consumidor ou o utilizador do produto de 
AI ser um particular ou um profissional, 
de acordo com as seguintes regras:
— em matéria civil profissional, incluindo 
em caso de colocação à disposição de 
pessoal subcontratado ou empregado por 
uma empresa:
○ O fornecedor do produto de AI deve ser 
objeto de uma presunção simples de 
responsabilidade, quer se trate do 
construtor, do vendedor ou do licenciante, 
sendo o elemento de determinação, em 
caso de cadeia de transmissão do produto, 
o momento da definição da capacidade ou 
da parametrização relacionada com o 
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facto gerador da responsabilidade;
○ O fornecedor colocado em causa deve 
poder exonerar-se dessa responsabilidade 
se demonstrar a existência de um erro 
atribuível ao utilizador profissional, sob 
reserva do correto funcionamento das 
garantias tecnológicas pelas quais 
assumiu a responsabilidade e do 
conhecimento, pelo utilizador 
profissional, das condições de utilização 
do sistema de AI e da inteligibilidade 
destas últimas, em relação às quais a 
obrigação e o ónus da prova deve 
incumbir ao fornecedor;
— em matéria civil pessoal, sem prejuízo 
da responsabilidade dos profissionais 
comitentes pelos seus empregados:
○ Aos fornecedores, construtores ou 
revendedores deve ser imposto um nível 
de garantias e de parametrização 
correspondente ao nível mais elevado de 
risco aquando da colocação no mercado 
de produtos de AI destinados a 
particulares, nomeadamente no que 
respeita à comunicação com outros 
sistemas (como as redes sociais ou a 
Internet) ou aos objetos conectados (como 
sistemas de segurança ou de alarme), de 
acordo com normas estabelecidas;
○ Qualquer dano civil que coloque em 
causa um produto de AI deve implicar 
automaticamente a responsabilidade 
simples do fornecedor, que se pode 
exonerar dessa responsabilidade mediante 
a demonstração da conformidade do seu 
produto com as normas;
○ Tendo em conta a imprevisibilidade dos 
efeitos e dos danos suscetíveis de ser 
provocados pelos produtos de AI, pode ser 
considerada a fixação de um limite 
máximo para o montante do prejuízo 
oponível a uma pessoa demandada por 
responsabilidade civil não culposa devido 
a um produto de AI, sem prejuízo da 
regulamentação aplicáveis às seguradoras 
em relação ao excedente;
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Or. fr

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

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar clareza 
jurídica;

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar clareza 
jurídica; considera ainda que os 
envolvidos nas diferentes fases de 
desenvolvimento, implantação e utilização 
dos sistemas baseados na IA devem ser 
tidos em conta de forma proporcional à 
sua responsabilidade; sugere a utilização 
de tecnologias de livro-razão distribuído, 
como as cadeias de blocos, para melhorar 
a rastreabilidade dos produtos, a fim de 
melhor identificar os envolvidos nas 
diferentes fases;

Or. en

Alteração 75
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
Alexandra Geese

Projeto de parecer
N.º 8
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Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar clareza 
jurídica;

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores e a sociedade em geral em 
utilizações e setores específicos da IA; 
entende que os sistemas algorítmicos 
suscetíveis de causar danos físicos ou 
materiais, violar direitos e liberdades 
fundamentais, afetar o acesso de um 
indivíduo a recursos críticos ou prejudicar 
a sua participação na sociedade não 
devem ser incluídos na categoria de mais 
baixo risco; sublinha que essa abordagem, 
que pode abranger vários níveis de risco, 
deve basear-se em critérios claros, 
proporcionar segurança jurídica e ser 
regularmente reavaliada;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar clareza 
jurídica;

8. Salienta que, na fase de 
apuramento da responsabilidade, uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos 
não é adequada, porquanto os danos já 
ocorreram e já foi demonstrado que o 
produto é um produto de risco;
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Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar clareza 
jurídica;

8. Salienta a necessidade de uma 
abordagem para a IA baseada nos riscos no 
âmbito do atual quadro de 
responsabilidade, que tenha em conta os 
diferentes níveis de risco para os 
consumidores em utilizações e setores 
específicos da IA; sublinha que essa 
abordagem, que pode abranger dois ou 
mais níveis de risco, deve basear-se em 
critérios claros e proporcionar segurança 
jurídica;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Exorta a Comissão a eliminar a 
noção de «momento da colocação do 
produto no mercado», que deixou de ser 
relevante, tendo em conta as 
características dinâmicas dos bens 
digitais; salienta que, atualmente, o 
produtor continua a ter controlo sobre o 
produto durante muito tempo após a sua 
colocação no mercado; insta à revisão dos 
prazos previstos para que sejam 
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intentadas ações ao abrigo da Diretiva 
Responsabilidade dos Produtos;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 8-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-B. Salienta que o produtor deve 
assumir a responsabilidade pelos produtos 
provenientes da UE e pelos produtos 
provenientes de países terceiros vendidos 
em mercados linha e que, quando não for 
possível identificar o produtor, o mercado 
em linha deve ser responsável enquanto 
fornecedor, uma vez que os mercados em 
linha deixaram de ser intermediários 
passivos;

Or. en

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Solicita à Comissão que avalie 
cuidadosamente as vantagens e 
desvantagens da introdução de um 
modelo de responsabilidade objetiva para 
produtos que contenham aplicações de IA e 
que apenas o pondere utilizar em áreas 
específicas de risco elevado; sublinha a 

9. Exorta a Comissão a abordar o 
modelo de responsabilidade dos produtos 
que contenham aplicações de IA num 
processo em duas etapas; em primeiro 
lugar, determinar a responsabilidade com 
base na culpa do responsável pela 
implantação, à qual a pessoa afetada deve 
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necessidade de respeitar rigorosamente o 
princípio da proporcionalidade caso esta 
abordagem seja adotada.

ter o direito de intentar a ação de 
indemnização; na eventualidade de não 
ser possível estabelecer a culpa do 
responsável pela implantação, o produtor 
ou o operador de backend devem ser 
considerados estritamente responsáveis; 
considera que o processo em duas etapas 
é essencial para assegurar que as vítimas 
sejam efetivamente compensadas pelos 
danos causados pelos sistemas baseados 
na IA.

Or. en

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

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Solicita à Comissão que avalie 
cuidadosamente as vantagens e 
desvantagens da introdução de um 
modelo de responsabilidade objetiva para 
produtos que contenham aplicações de IA 
e que apenas o pondere utilizar em áreas 
específicas de risco elevado; sublinha a 
necessidade de respeitar rigorosamente o 
princípio da proporcionalidade caso esta 
abordagem seja adotada.

9. Solicita à Comissão que avalie 
cuidadosamente a introdução de um 
regime distinto, mas complementar de 
responsabilidade objetiva para sistemas de 
IA que apresentem um risco elevado de 
causar prejuízos ou danos a uma ou mais 
pessoas de uma forma aleatória e 
impossível de prever, tendo em conta o 
seu impacto provável na proteção dos 
cidadãos e dos consumidores contra 
danos, na capacidade de inovação das 
empresas - em particular das PME -, na 
coerência do quadro da União em matéria 
de segurança e de responsabilidade e nos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.

Or. en

Alteração 82
Marcel Kolaja
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Solicita à Comissão que avalie 
cuidadosamente as vantagens e 
desvantagens da introdução de um modelo 
de responsabilidade objetiva para produtos 
que contenham aplicações de IA e que 
apenas o pondere utilizar em áreas 
específicas de risco elevado; sublinha a 
necessidade de respeitar rigorosamente o 
princípio da proporcionalidade caso esta 
abordagem seja adotada.

9. Solicita à Comissão que introduza  
um modelo de responsabilidade objetiva 
para produtos que contenham aplicações de 
IA e que apenas o pondere utilizar em 
áreas específicas de risco mais elevado; 
sublinha a necessidade de respeitar 
rigorosamente o princípio da 
proporcionalidade e de existir uma lista de 
critérios clara aprovada pelos 
colegisladores.

Or. en

Alteração 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Propõe que os sistemas de AI 
destinados a particulares tenham uma 
vida útil limitada, sem prejuízo de uma 
nova instalação de um mesmo sistema 
com idêntica parametrização no final da 
vida útil do sistema instalado aquando da 
venda; sugere que, durante essa vida útil, 
recaia sobre o construtor uma obrigação 
de garantia de conformidade, oponível 
mediante um controlo técnico regular 
cuja realização implica a prorrogação 
automática da garantia aplicável;

Or. fr

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

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Assinala que a nova legislação 
sobre a responsabilidade dos produtos 
deve também abordar os desafios 
colocados pelos algoritmos no que diz 
respeito à garantia de não discriminação, 
de transparência e de explicabilidade, 
bem como de responsabilidade; salienta a 
necessidade de monitorizar algoritmos e 
avaliar os riscos conexos, de utilizar 
conjuntos de dados de elevada qualidade e 
imparciais, bem como de ajudar os 
indivíduos a adquirir acesso a produtos de 
elevada qualidade;

Or. en

Alteração 85
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Salienta que a Comissão deve 
considerar a adoção de regras de 
responsabilidade específicas em setores 
em que seja provável a ocorrência de 
riscos significativos, potencialmente 
suscetíveis de violar direitos fundamentais 
e ocasionar custos elevados, tanto em 
termos humanos como sociais, 
nomeadamente no caso de as aplicações 
de IA serem utilizadas para fins 
educativos;

Or. en
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Alteração 86
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Exorta a Comissão estudar a 
adequação do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil às aplicações da IA, 
dado que é suscetível de assegurar 
proteção a terceiros expostos a um risco 
acrescido de danos e um melhor acesso 
das vítimas a compensação; observa, 
contudo, que as ofertas de seguros para 
determinados riscos podem ser difíceis de 
calcular devido à falta de experiência no 
caso concreto da IA; considera, por 
conseguinte, que quaisquer disposições 
jurídicas relativas a esta matéria devem 
ser introduzidas após análise cuidada e 
ser suficientemente equilibradas para não 
entravar a implantação da tecnologia de 
IA no mercado único e promover 
eficazmente a inovação.

Or. en

Alteração 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Recomenda vivamente aos 
Estados-Membros que dotem os respetivos 
serviços judiciais de peritos credenciados 
encarregados de prestar assistência aos 
serviços de justiça na determinação da 
materialidade técnica das circunstâncias 
que permitem determinar a 
responsabilidade aplicável, de modo a que 
as autoridades judiciárias estejam em 
condições de conhecer dos litígios com 
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celeridade, no respeito da boa 
administração da justiça e sem estarem 
dependentes de uma peritagem externa 
que o nível de especialização da AI 
apenas permitirá encontrar juntos dos 
profissionais.

Or. fr

Alteração 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

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Exorta a Comissão a propor 
medidas concretas (como um registo de 
casos de responsabilidade decorrente de 
produtos) para reforçar a transparência e 
controlar os produtos defeituosos que 
circulam na UE; entende que é 
fundamental garantir uma elevada 
proteção dos consumidores e um elevado 
nível de informação sobre os produtos que 
podem ser adquiridos.

Or. en


