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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât inteligența artificială (IA) 
joacă un rol din ce în ce mai important în 
viața noastră de zi cu zi și are potențialul 
de a contribui la dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare și, în cazul 
întreprinderilor, prin optimizarea 
performanței;

A. întrucât tehnologiile digitale 
emergente, cum ar fi inteligența artificială 
(IA), internetul obiectelor și al serviciilor 
sau robotica joacă și vor continua să joace 
un rol din ce în ce mai important în viața 
noastră de zi cu zi și au potențialul de a 
contribui la dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare și, în cazul 
întreprinderilor, prin optimizarea 
performanței;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât inteligența artificială (IA) 
joacă un rol din ce în ce mai important în 
viața noastră de zi cu zi și are potențialul 
de a contribui la dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare și, în cazul 
întreprinderilor, prin optimizarea 
performanței;

A. întrucât inteligența artificială (IA) 
joacă un rol din ce în ce mai important în 
viața noastră de zi cu zi și are potențialul 
de a contribui la dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare, în cazul 
întreprinderilor, prin optimizarea 
performanței, și în cazul administrației 
publice, în special prin servicii publice 
îmbunătățite, mai incluzive și mai 
personalizate;

Or. en
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât inteligența artificială (IA) 
joacă un rol din ce în ce mai important în 
viața noastră de zi cu zi și are potențialul 
de a contribui la dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare și, în cazul 
întreprinderilor, prin optimizarea 
performanței;

A. întrucât utilizarea inteligenței 
artificiale (IA) joacă un rol din ce în ce 
mai important în viața noastră de zi cu zi și 
are potențialul de a contribui la 
implementarea și dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare și, în cazul 
întreprinderilor, în special al 
microîntreprinderilor și al întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri) prin 
optimizarea performanței;

Or. en

Amendamentul 4
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât inteligența artificială (IA) 
joacă un rol din ce în ce mai important în 
viața noastră de zi cu zi și are potențialul 
de a contribui la dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare și, în cazul 
întreprinderilor, prin optimizarea 
performanței;

A. întrucât inteligența artificială (IA) 
joacă un rol din ce în ce mai important în 
viața noastră de zi cu zi și are potențialul 
de a contribui la dezvoltarea de inovații în 
multe sectoare și de a oferi beneficii 
consumatorilor prin intermediul unor 
produse și servicii inovatoare și, în cazul 
întreprinderilor, prin optimizarea 
performanței și creșterea competitivității;

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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât aceste tehnologii digitale 
emergente transformă caracteristicile 
multor produse și servicii, impunând, la 
rândul lor, un cadru clar în materie de 
siguranță și răspundere, asigurând atât 
protecția consumatorilor, cât și 
securitatea juridică pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, pentru ca acest cadru să 
fie adecvat, el trebuie să vizeze toate 
produsele bazate pe IA și componentele 
lor, inclusiv algoritmii, software-urile și 
datele utilizate sau produse de acestea;

Or. en

Amendamentul 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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Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât un cadru comun pentru 
dezvoltarea, implementarea și utilizarea 
inteligenței artificiale, a roboticii și a 
tehnologiilor conexe în Uniune ar trebui 
atât să protejeze consumatorii de 
posibilele riscuri generate de acestea, cât 
și să promoveze credibilitatea acestor 
tehnologii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât ar putea fi necesar ca 
actualul cadru juridic în materie de 
siguranță și răspundere al Uniunii să fie 
adaptat, așa cum se subliniază în 
Raportul Comisiei privind implicațiile în 
materie de siguranță și răspundere ale 
inteligenței artificiale, ale internetului 
obiectelor și ale roboticii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)



AM\1205505RO.docx 7/50 PE652.384v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât siguranța produselor și 
răspunderea pentru produse sunt două 
mecanisme complementare care urmăresc 
același obiectiv strategic al unei piețe 
unice funcționale pentru bunuri și 
servicii, iar prezentul aviz propune 
posibile ajustări ale cadrelor în materie de 
răspundere ale Uniunii, având în vedere 
importanța crescândă a noilor tehnologii 
digitale;

Or. en

Amendamentul 10
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea 
aplicațiilor de IA în produse ar putea, de 
asemenea, să intre în conflict cu cadrul 
juridic existent privind produsele și să 
reducă eficacitatea acestora, subminând 
astfel încrederea și bunăstarea 
consumatorilor din cauza caracteristicilor 
lor specifice;

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea 
aplicațiilor de IA în produse ar putea, de 
asemenea, să intre în conflict cu cadrul 
juridic existent privind produsele, care nu 
este neapărat adaptat pentru aceste noi 
aplicații, subminând astfel încrederea și 
bunăstarea consumatorilor din cauza 
caracteristicilor lor specifice; consideră 
totuși că acest lucru nu ar trebui să 
conducă la o reglementare reacționară, ci, 
dimpotrivă, pledează pentru o politică 
bazată pe reflecție și întărirea încrederii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea 
aplicațiilor de IA în produse ar putea, de 
asemenea, să intre în conflict cu cadrul 
juridic existent privind produsele și să 
reducă eficacitatea acestora, subminând 
astfel încrederea și bunăstarea 
consumatorilor din cauza caracteristicilor 
lor specifice;

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea 
inteligenței artificiale și a altor tehnologii 
digitale emergente în produse ar putea să 
intre în conflict cu cadrele juridice 
existente în materie de răspundere privind 
produsele și să reducă eficacitatea acestora, 
subminând astfel încrederea și bunăstarea 
consumatorilor din cauza caracteristicilor 
lor specifice;

Or. en

Amendamentul 12
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea 
aplicațiilor de IA în produse ar putea, de 
asemenea, să intre în conflict cu cadrul 
juridic existent privind produsele și să 
reducă eficacitatea acestora, subminând 
astfel încrederea și bunăstarea 
consumatorilor din cauza caracteristicilor 
lor specifice;

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea 
aplicațiilor de IA în produse ar putea, de 
asemenea, să intre în conflict cu cadrul 
juridic existent privind produsele și să 
reducă eficacitatea acestora, subminând 
astfel încrederea, bunăstarea și protecția 
consumatorilor din cauza caracteristicilor 
lor specifice;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât utilizarea și dezvoltarea B. întrucât utilizarea, implementarea 
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aplicațiilor de IA în produse ar putea, de 
asemenea, să intre în conflict cu cadrul 
juridic existent privind produsele și să 
reducă eficacitatea acestora, subminând 
astfel încrederea și bunăstarea 
consumatorilor din cauza caracteristicilor 
lor specifice;

și dezvoltarea aplicațiilor de IA în produse 
ar putea, de asemenea, să intre în conflict 
cu cadrul juridic existent privind produsele 
și să reducă protecția consumatorilor, 
subminând astfel încrederea și bunăstarea 
lor;

Or. en

Amendamentul 14
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât vulnerabilitatea față de 
amenințările la adresa securității 
cibernetice, actualizările programelor 
informatice, previzibilitatea limitată și 
operațiunile de învățare automată ale IA 
riscă să afecteze cererile pentru acordarea 
de despăgubiri în cazurile în care acest 
lucru pare justificat;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât existența unor mecanisme 
de răspundere solide pentru remedierea 
daunelor contribuie la o mai bună protecție 
a consumatorilor, inspiră încredere în 
noile tehnologii integrate în produse și 
contribuie la acceptarea inovării, 
asigurând în același timp securitatea 

C. întrucât existența unor mecanisme 
de răspundere solide pentru remedierea 
daunelor contribuie la o mai bună protecție 
a cetățenilor și consumatorilor împotriva 
tuturor daunelor, inspiră încredere în 
tehnologiile digitale emergente, asigurând 
în același timp securitatea juridică pentru 
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juridică pentru întreprinderi, întreprinderi și permițându-le să inoveze;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât existența unor mecanisme 
de răspundere solide pentru remedierea 
daunelor contribuie la o mai bună protecție 
a consumatorilor, inspiră încredere în noile 
tehnologii integrate în produse și contribuie 
la acceptarea inovării, asigurând în același 
timp securitatea juridică pentru 
întreprinderi,

C. întrucât existența unor mecanisme 
de răspundere solide pentru remedierea 
daunelor contribuie la o mai bună protecție 
a consumatorilor, inspiră încredere în noile 
tehnologii integrate în produse și contribuie 
la acceptarea inovării, asigurând în același 
timp securitatea juridică pentru 
întreprinderi, în special pentru 
microîntreprinderi și întreprinderile mici 
și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 17
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât existența unor mecanisme 
de răspundere solide pentru remedierea 
daunelor contribuie la o mai bună protecție 
a consumatorilor, inspiră încredere în noile 
tehnologii integrate în produse și contribuie 
la acceptarea inovării, asigurând în același 
timp securitatea juridică pentru 
întreprinderi,

C. întrucât existența unor mecanisme 
de răspundere solide pentru remedierea 
daunelor contribuie la o mai bună protecție 
a consumatorilor, inspiră încredere în noile 
tehnologii integrate în produse și contribuie 
la acceptarea inovării, asigurând în același 
timp securitatea juridică pentru 
întreprinderi, subliniază că, pentru a fi 
acceptate, beneficiile teoretice ale 
inteligenței artificiale ar trebui să 
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contribuie, de asemenea, în mod eficace 
la bunăstare și dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât Raportul Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu și 
Comitetul Economic și Social European 
privind implicațiile în materie de 
siguranță și răspundere ale inteligenței 
artificiale, ale internetului obiectelor și 
ale roboticii (COM(2020)0064) și Cartea 
albă privind inteligența artificială - O 
abordare europeană axată pe excelență și 
încredere (COM(2020)0065) ar trebui 
considerate ca baza viitoarei legislații 
europene;

Or. en

Amendamentul 19
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
Alexandra Geese

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât complexitatea aplicațiilor 
bazate pe IA poate, în anumite cazuri, 
face aproape imposibilă demonstrarea 
vinii sau a prejudiciului și implică noi 
provocări în ceea ce privește sarcina 
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probei;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Considerentul Cb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Cb. întrucât Directiva privind 
răspunderea pentru produsele cu defect 
constituie cadrul de reglementare în 
vigoare în ceea ce privește 
responsabilitatea pentru produsul final,

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută obiectivul Comisiei de a 
adapta cadrul juridic al Uniunii la noile 
evoluții tehnologice, garantând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor 
împotriva prejudiciilor cauzate de noile 
tehnologii și menținând, în același timp, 
un echilibru cu nevoile în materie de 
inovare tehnologică;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută obiectivul Comisiei de a 
adapta cadrul juridic al Uniunii la noile 
evoluții tehnologice, garantând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor 
împotriva prejudiciilor cauzate de noile 
tehnologii și menținând, în același timp, un 
echilibru cu nevoile în materie de inovare 
tehnologică;

1. salută obiectivul Comisiei de a 
adapta cadrul juridic al Uniunii la noile 
utilizări, implementări și evoluții 
tehnologice, garantând un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor împotriva 
prejudiciilor cauzate de noile tehnologii 
bazate pe inteligență artificială, robotică 
și tehnologiile aferente, menținând, în 
același timp, un echilibru cu nevoile în 
materie de inovare tehnologică;

Or. en

Amendamentul 23
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută obiectivul Comisiei de a 
adapta cadrul juridic al Uniunii la noile 
evoluții tehnologice, garantând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor 
împotriva prejudiciilor cauzate de noile 
tehnologii și menținând, în același timp, un 
echilibru cu nevoile în materie de inovare 
tehnologică;

1. salută obiectivul Comisiei de a 
adapta cadrul juridic al Uniunii la noile 
evoluții tehnologice, garantând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor 
împotriva posibilelor prejudicii cauzate de 
noile tehnologii și menținând, în același 
timp, un echilibru cu obiectivul de 
digitalizare a produselor industriale și de 
consum și de sprijinire a inovării 
tehnologice;

Or. en
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Amendamentul 24
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută obiectivul Comisiei de a 
adapta cadrul juridic al Uniunii la noile 
evoluții tehnologice, garantând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor 
împotriva prejudiciilor cauzate de noile 
tehnologii și menținând, în același timp, un 
echilibru cu nevoile în materie de inovare 
tehnologică;

1. salută obiectivul Comisiei de a 
adapta cadrul juridic al Uniunii la noile 
evoluții tehnologice, garantând un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor 
împotriva posibilelor prejudicii cauzate de 
noile tehnologii și menținând, în același 
timp, un echilibru cu nevoile în materie de 
inovare tehnologică;

Or. en

Amendamentul 25
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că Directiva privind 
răspunderea pentru produsele cu defect a 
fost adoptată în 1985 și a fost revizuită în 
1999 și, de atunci, produsele au evoluat 
foarte mult și, prin urmare, ea nu mai este 
adecvată scopului și trebuie să fie 
actualizată;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este necesar să se 
evalueze în ce măsură cadrul existent 
privind răspunderea și, în special, 
Directiva 85/374/CEE a Consiliului1 
(Directiva privind răspunderea pentru 
produse), trebuie să fie actualizat pentru a 
garanta protecția eficace a consumatorilor 
și claritatea juridică pentru întreprinderi, 
evitând, în același timp, costurile și 
riscurile ridicate, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile nou-înființate;

2. evidențiază că este necesar să se 
adapteze cadrul actual al Uniunii în 
materie de răspundere, în special 
Directiva 85/374/CEE1 a Consiliului 
(Directiva privind răspunderea pentru 
produsele cu defect) la lumea digitală; 
invită Comisia să revizuiască Directiva 
privind răspunderea pentru produsele cu 
defect, abordând provocările pe care le 
implică tehnologiile digitale emergente, 
cum ar fi inteligența artificială, internetul 
obiectelor sau robotica, asigurând astfel 
protecția efectivă a cetățenilor și 
consumatorilor împotriva efectelor 
negative, precum și securitatea juridică 
pentru întreprinderi, evitând, în același 
timp, costurile și riscurile ridicate, în 
special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii și întreprinderile nou-înființate;

__________________ __________________
1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 
25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre cu privire la 
răspunderea pentru produsele cu defect (JO 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 
25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre cu privire la 
răspunderea pentru produsele cu defect (JO 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Amendamentul 27
Stelios Kouloglou

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este necesar să se 
evalueze în ce măsură cadrul existent 
privind răspunderea și, în special, Directiva 
85/374/CEE a Consiliului1 (Directiva 
privind răspunderea pentru produse), 
trebuie să fie actualizat pentru a garanta 

2. subliniază că este necesar să se 
evalueze în ce măsură cadrul existent 
privind răspunderea și, în special, Directiva 
85/374/CEE a Consiliului1 (Directiva 
privind răspunderea pentru produsele cu 
defect), trebuie să fie actualizat pentru a 
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protecția eficace a consumatorilor și 
claritatea juridică pentru întreprinderi, 
evitând, în același timp, costurile și 
riscurile ridicate, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile nou-înființate;

garanta protecția eficace a consumatorilor 
și claritatea juridică pentru consumatori și 
întreprinderi;

__________________ __________________
1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 
25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre cu privire la 
răspunderea pentru produsele cu defect (JO 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 
25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre cu privire la 
răspunderea pentru produsele cu defect (JO 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că este necesar să se 
evalueze în ce măsură cadrul existent 
privind răspunderea și, în special, Directiva 
85/374/CEE a Consiliului1 (Directiva 
privind răspunderea pentru produse), 
trebuie să fie actualizat pentru a garanta 
protecția eficace a consumatorilor și 
claritatea juridică pentru întreprinderi, 
evitând, în același timp, costurile și 
riscurile ridicate, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile nou-înființate;

2. invită Comisia să actualizeze 
cadrul existent privind răspunderea și, în 
special, Directiva 85/374/CEE1 a 
Consiliului (Directiva privind răspunderea 
pentru produsele cu defect), pentru a 
garanta o protecție deosebit de eficace a 
consumatorilor și claritatea juridică pentru 
întreprinderi, evitând, în același timp, 
costurile și riscurile ridicate, în special 
pentru întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile nou-înființate;

__________________ __________________
1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 
25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre cu privire la 
răspunderea pentru produsele cu defect (JO 
L 210, 7.8.1985, p. 29).

1 Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 
25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative 
ale statelor membre cu privire la 
răspunderea pentru produsele cu defect (JO 
L 210, 7.8.1985, p. 29).
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Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. recunoaște că este greu de stabilit 
cine poartă răspunderea legală dacă 
efectele negative asupra consumatorilor 
sunt rezultatul unor procese decizionale 
autonome; invită Comisia să revizuiască 
această directivă și să ia în considerare 
adaptarea conceptelor precum cele de 
„produs” „daună” și „defect”, într-un 
mod care să fie coerent cu legislația 
privind siguranța produselor și 
răspunderea și să adapteze normele care 
reglementează sarcina probei, subliniind 
totodată că sarcina probei nu revine, în 
niciun caz, consumatorului;

Or. en

Amendamentul 30
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
Alexandra Geese

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că orice actualizare a 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse ar trebui să meargă mână în 
mână cu actualizarea Directivei 
2001/95/CE (Directiva privind siguranța 
produselor), pentru a garanta că sistemele 
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bazate pe IA integrează principiile 
siguranței și securității de la stadiul 
conceperii;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază, de asemenea, că este 
necesar să se reevalueze perioada de timp 
în care producătorul este considerat 
răspunzător pentru defectele cauzate de 
produs, întrucât produsele bazate pe IA 
pot deveni nesigure în cursul ciclului lor 
de viață din cauza unei actualizări a 
software-ului sau a lipsei unei astfel de 
actualizări; în același timp, și în cazurile 
în care furnizorul nu poate fi considerat 
răspunzător, s-ar putea justifica tragerea 
la răspundere a producătorului pentru 
nefurnizarea unei actualizări a software-
ului, ceea ce poate elimina riscul pentru 
securitate;

Or. en

Amendamentul 32
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
Svenja Hahn

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că incitarea 
dezvoltatorilor de sisteme bazate pe IA să 
investească mai mult în amonte în 
securitate ar putea fi o abordare adaptată 
pentru îmbunătățirea securității; 
subliniază că divulgarea codului sursă 
publicului ar încuraja dezvoltarea de 
programe informatice sigure, făcându-le, 
în același timp, mai atractive din punct de 
vedere economic și juridic;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că revizuirea Directivei 
privind răspunderea pentru produsele cu 
defect ar trebui să fie aliniată la 
Regulamentul general privind protecția 
datelor al UE (RGPD) și ar trebui să se 
bazeze pe acesta;

Or. en

Amendamentul 34
Stelios Kouloglou

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
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vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că 
reglementarea Uniunii rămâne limitată la 
problemele identificate în mod clar, 
pentru care există soluții realiste, și că 
lasă marjă de manevră pentru noi evoluții 
tehnologice;

vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că reglementarea 
Uniunii rămâne limitată la problemele 
identificate în mod clar, pentru care există 
soluții realiste, și că lasă marjă de manevră 
pentru noi evoluții tehnologice;

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; solicită Comisiei să evalueze 
în ce măsură un regulament privind 
răspunderea generală pentru produse ar 
putea contribui la atingerea acestui 
obiectiv; subliniază totuși că este important 
să se garanteze că reglementarea Uniunii 
rămâne limitată la problemele identificate 
în mod clar, pentru care există soluții 
realiste, și că lasă marjă de manevră pentru 
noi evoluții tehnologice;

Or. en

Amendamentul 36
Antonius Manders

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că reglementarea 
Uniunii rămâne limitată la problemele 
identificate în mod clar, pentru care există 
soluții realiste, și că lasă marjă de manevră 
pentru noi evoluții tehnologice;

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; solicită Comisiei să evalueze 
în ce măsură un regulament privind 
răspunderea generală pentru produse ar 
putea contribui la atingerea acestui 
obiectiv; subliniază totuși că este important 
să se garanteze că reglementarea Uniunii 
rămâne limitată la problemele identificate 
în mod clar, pentru care există soluții 
realiste, și că lasă marjă de manevră pentru 
noi evoluții tehnologice;

Or. en

Amendamentul 37
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
Svenja Hahn, Alexandra Geese

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că reglementarea 
Uniunii rămâne limitată la problemele 
identificate în mod clar, pentru care există 
soluții realiste, și că lasă marjă de manevră 
pentru noi evoluții tehnologice;

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că reglementarea 
Uniunii rămâne limitată la problemele 
identificate în mod clar, pentru care există 
soluții realiste, și că lasă marjă de manevră 
pentru noi evoluții tehnologice, inclusiv 
pentru software-urile libere și cu sursă 
deschisă;

Or. en
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Amendamentul 38
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că reglementarea 
Uniunii rămâne limitată la problemele 
identificate în mod clar, pentru care există 
soluții realiste, și că lasă marjă de manevră 
pentru noi evoluții tehnologice;

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere și protecție a consumatorilor 
pentru a evita fragmentarea pieței unice; 
subliniază totuși că este important să se 
garanteze că reglementarea Uniunii rămâne 
limitată la problemele identificate în mod 
clar, pentru care există soluții realiste, și că 
lasă marjă de manevră pentru noi evoluții 
tehnologice;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea normelor în materie de 
răspundere pentru a evita fragmentarea 
pieței unice; subliniază totuși că este 
important să se garanteze că 
reglementarea Uniunii rămâne limitată la 
problemele identificate în mod clar, 
pentru care există soluții realiste, și că 
lasă marjă de manevră pentru noi evoluții 
tehnologice;

3. subliniază că orice revizuire a 
cadrului de răspundere existent ar trebui să 
vizeze armonizarea în continuare a 
normelor în materie de răspundere, pentru 
a asigura condiții de concurență 
echitabile și a evita inegalitățile în materie 
de protecție a consumatorilor, întrucât 
fiecare stat membru are propria sa 
legislație în acest domeniu, ceea ce ar 
provoca o fragmentare inutilă a pieței 
unice;

Or. en
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Amendamentul 40
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să evalueze dacă 
este necesară actualizarea definițiilor și 
conceptelor din cadrul privind răspunderea 
pentru produse, având în vedere 
caracteristicile specifice ale aplicațiilor de 
IA, cum ar fi complexitatea, autonomia și 
opacitatea;

4. invită Comisia să evalueze dacă 
este necesară actualizarea definițiilor și 
conceptelor din cadrul privind răspunderea 
pentru produse, având în vedere 
caracteristicile specifice ale aplicațiilor de 
IA, în special pentru a ține seama de 
modificările care pot fi aduse aplicațiilor 
în mod autonom, după ce produsul a fost 
introdus pe piață; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să evalueze dacă 
este necesară actualizarea definițiilor și 
conceptelor din cadrul privind 
răspunderea pentru produse, având în 
vedere caracteristicile specifice ale 
aplicațiilor de IA, cum ar fi complexitatea, 
autonomia și opacitatea;

4. invită Comisia să revizuiască 
cadrul privind răspunderea pentru 
produse luând în considerare provocările 
specifice pe care digitalizarea le implică 
pentru dreptul în materie de răspundere, 
cum ar fi complexitatea, conectivitatea, 
deschiderea, autonomia, opacitatea, 
(im)previzibilitatea, dependența de date și 
vulnerabilitatea;

Or. en

Amendamentul 42
Antonius Manders
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să evalueze dacă 
este necesară actualizarea definițiilor și 
conceptelor din cadrul privind 
răspunderea pentru produse, având în 
vedere caracteristicile specifice ale 
aplicațiilor de IA, cum ar fi complexitatea, 
autonomia și opacitatea;

4. invită Comisia să revizuiască 
cadrul privind răspunderea pentru 
produse luând în considerare provocările 
specifice pe care digitalizarea le implică 
pentru dreptul în materie de răspundere, 
cum ar fi complexitatea, conectivitatea, 
deschiderea, autonomia, opacitatea, 
(im)previzibilitatea, dependența de date și 
vulnerabilitatea;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să evalueze dacă 
este necesară actualizarea definițiilor și 
conceptelor din cadrul privind răspunderea 
pentru produse, având în vedere 
caracteristicile specifice ale aplicațiilor de 
IA, cum ar fi complexitatea, autonomia și 
opacitatea;

4. invită Comisia să actualizeze cadrul 
privind răspunderea pentru produse pentru 
a lua în considerare caracteristicile 
specifice ale aplicațiilor de IA, cum ar fi 
complexitatea, autonomia, opacitatea și 
imprevizibilitatea;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-
uri în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

5. îndeamnă Comisia să includă 
software-uri în definiția „produselor” în 
temeiul Directivei privind răspunderea 
pentru produse, în spiritul actualului 
acquis privind protecția consumatorilor, și 
anume definiția „bunurilor cu elemente 
digitale”, în temeiul articolului 2 alineatul 
(3) din Directiva (UE) 2019/770 (Directiva 
privind conținutul digital) și a 
„bunurilor”, în temeiul articolului 2 
alineatul (5) litera (b) din Directiva (UE) 
2019/771 (Directiva privind vânzarea de 
bunuri) și să actualizeze concepte precum 
„producător”, „prejudiciu” și „defect”, și 
îndeamnă Comisia să revizuiască cadrul 
privind răspunderea pentru produse pentru 
a proteja părțile vătămate în mod eficient în 
ceea ce privește produsele achiziționate în 
legătură cu servicii conexe, în special 
întrucât Directiva privind răspunderea 
pentru produse acoperă doar prejudiciile 
corporale și daunele materiale aduse 
consumatorilor, iar daunele morale, 
daunele aduse datelor sau altor active 
digitale nu sunt acoperite în prezent;

Or. en

Amendamentul 45
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
recomandă ca distincția de bază dintre un 
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asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

producător și produsul său, în cazul de 
față o aplicație de inteligență artificială, 
să fie menținută, iar IA să nu beneficieze 
de propria personalitate autonomă; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

Or. en

Amendamentul 46
Stelios Kouloglou

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe; 
invită Comisia să includă și răspunderea 
platformelor care funcționează ca piețe 
online în propunerea sa de actualizare a 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse;

Or. en

Amendamentul 47
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-
uri în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
Directiva privind răspunderea pentru 
produse și să actualizeze concepte precum 
„producător”, „prejudiciu” și „defect”; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe 
și să considere regula privind protejarea 
vieții private din faza de proiectare și 
securitatea de la stadiul conceperii o 
așteptare rezonabilă a consumatorilor 
privind produsele lor digitale;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-
uri în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

5. îndeamnă Comisia să clarifice 
definiția „produselor” în temeiul Directivei 
privind răspunderea pentru produse, 
stabilind dacă serviciile digitale și 
conținutul digital intră în domeniul său 
de aplicare și să ia în considerare 
adaptarea unor concepte precum 
„producător”, „prejudiciu” și „defect”; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
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achiziționate în legătură cu servicii conexe;

Or. en

Amendamentul 49
Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja și despăgubi 
părțile vătămate în mod eficient în ceea ce 
privește produsele achiziționate în legătură 
cu servicii conexe;

Or. en

Amendamentul 50
Antonius Manders

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-
uri în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 

5. îndeamnă Comisia să clarifice 
definiția „produselor” în temeiul Directivei 
privind răspunderea pentru produse, 
stabilind dacă serviciile digitale și 
conținutul digital intră în domeniul său 
de aplicare și să ia în considerare 
adaptarea unor concepte precum 
„producător”, „prejudiciu” și „defect”; 
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asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

Or. en

Amendamentul 51
Marion Walsmann

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și să se actualizeze concepte 
precum „producător”, „prejudiciu” și 
„defect” și, în caz afirmativ, în ce măsură; 
solicită Comisiei să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

5. îndeamnă Comisia să analizeze 
dacă este necesar să se includă software-uri 
în definiția „produselor” în temeiul 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse și invită Comisia să actualizeze 
concepte precum „producător”, 
„prejudiciu” și „defect” și să examineze, de 
asemenea, dacă este necesară revizuirea 
cadrului privind răspunderea pentru 
produse pentru a proteja părțile vătămate în 
mod eficient în ceea ce privește produsele 
achiziționate în legătură cu servicii conexe;

Or. en

Amendamentul 52
Marion Walsmann

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, în conformitate cu 
Directiva privind răspunderea pentru 
produse, momentul în care produsele sunt 
puse în circulație este momentul decisiv 



PE652.384v01-00 30/50 AM\1205505RO.docx

RO

pentru răspunderea producătorului și că, 
în cazul sistemelor de IA, producătorul își 
păstrează controlul într-o anumită 
măsură după ce produsul a fost pus în 
circulație, prin urmare invită Comisia să 
actualizeze acest concept în revizuirea 
Directivei privind răspunderea pentru 
produse;

Or. en

Amendamentul 53
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. insistă asupra faptului că sistemele 
de inteligență artificială și aparatele care 
le utilizează sunt produse și trebuie să 
rămână reglementate ca atare, fără a 
beneficia de o categorie de excepții;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să clarifice faptul 
că domeniul de aplicare al noii legislații 
sau actualizarea Directivei privind 
răspunderea pentru produse ar trebui să 
se aplice tuturor bunurilor materiale și 
imateriale, inclusiv serviciilor digitale;

Or. en
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Amendamentul 55
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Axel 
Voss, Deirdre Clune, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să ia în considerare 
răspunderea piețelor online, calificându-
le drept „furnizori” în temeiul Directivei 
privind răspunderea pentru produse;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să analizeze, în 
strânsă coordonare cu posibilele ajustări 
corespunzătoare ale cadrului de siguranță 
al Uniunii, dacă noțiunea de „moment al 
punerii în circulație a produsului”, 
utilizată în prezent de Directiva privind 
răspunderea pentru produse, este 
adecvată scopului pentru tehnologiile 
digitale emergente, având în vedere că 
acestea pot fi schimbate sau modificate, 
sub controlul producătorului, după ce au 
fost introduse pe piață;

Or. en

Amendamentul 57
Pascal Arimont, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Andreas Schwab, Axel Voss, 
Kris Peeters, Andrey Kovatchev
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Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisia să ia în considerare 
posibilitatea ca un producător de 
tehnologii digitale emergente specifice să 
răspundă pentru defectele neprevăzute, în 
cazul în care era previzibil că ar putea 
apărea evoluții neprevăzute;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
asigure un sistem fiabil în materie de 
răspundere, care să le permită 
consumatorilor să demonstreze că un 
defect într-un produs a cauzat prejudicii, 
chiar dacă este implicat un software terț 
sau dacă cauza defectului este greu de 
identificat, de exemplu atunci când 
produsele fac parte dintr-un mediu 
interconectat complex de internet al 
obiectelor;

6. evidențiază că, din cauza 
complexității, a conectivității și a 
opacității produselor bazate pe IA și a 
noilor tehnologii, ar putea fi dificil pentru 
consumatori să demonstreze ce defect într-
un produs a cauzat prejudicii, întrucât nu 
se poate presupune că aceștia dispun de 
toate informațiile necesare sau de 
cunoștințele tehnice specifice; prin 
urmare, în cadrul revizuirii Directivei 
privind răspunderea pentru produse, ar 
trebui să se considere că este suficient ca 
un consumator să demonstreze că a 
existat un prejudiciu chiar dacă este 
implicat un software terț sau dacă cauza 
defectului este greu de identificat;

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
asigure un sistem fiabil în materie de 
răspundere, care să le permită 
consumatorilor să demonstreze că un 
defect într-un produs a cauzat prejudicii, 
chiar dacă este implicat un software terț 
sau dacă cauza defectului este greu de 
identificat, de exemplu atunci când 
produsele fac parte dintr-un mediu 
interconectat complex de internet al 
obiectelor;

6. subliniază că este important să se 
asigure o alocare a pierderilor fiabilă și 
eficace, pentru a atribui răspunderea în 
modul cel mai potrivit; accentuează că 
este esențial să se creeze posibilitatea ca 
victimele să demonstreze că un defect într-
un produs a cauzat prejudicii, chiar dacă 
este implicat un software terț sau dacă 
cauza defectului este greu de identificat, de 
exemplu atunci când produsele fac parte 
dintr-un mediu interconectat complex de 
internet al obiectelor;

Or. en

Amendamentul 60
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că este important să se 
asigure un sistem fiabil în materie de 
răspundere, care să le permită 
consumatorilor să demonstreze că un 
defect într-un produs a cauzat prejudicii, 
chiar dacă este implicat un software terț 
sau dacă cauza defectului este greu de 
identificat, de exemplu atunci când 
produsele fac parte dintr-un mediu 
interconectat complex de internet al 
obiectelor;

6. subliniază că este important să se 
asigure un sistem fiabil în materie de 
răspundere în cadrul lanțului tranzacțiilor 
comerciale, care să le permită 
consumatorilor să demonstreze că un 
defect într-un produs a cauzat prejudicii, 
chiar dacă este implicat un software terț 
sau dacă cauza defectului este dificil de 
identificat, de exemplu atunci când 
produsele fac parte dintr-un mediu 
interconectat complex de internet al 
obiectelor;

Or. en
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Amendamentul 61
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor, 
precum și să asigure condiții echitabile și 
să atenueze asimetriile informaționale 
care afectează situația părților vătămate;

Or. en

Amendamentul 62
Geert Bourgeois

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor; 
accentuează că orice astfel de constatare, 
acolo unde este necesară, ar trebui să 
aibă un domeniu de aplicare limitat;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

7. invită Comisia să inverseze sarcina 
probei, pentru a nu permite ca aceasta să 
revină consumatorilor, pentru a le da 
posibilitatea consumatorilor prejudiciați să 
acționeze, prevenind în același timp 
abuzurile și oferind claritate juridică 
întreprinderilor, în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

7. invită Comisia să aibă în vedere 
adaptarea normelor care reglementează 
sarcina probei pentru daunele provocate 
de tehnologiile digitale emergente, pentru 
a le da posibilitatea consumatorilor 
prejudiciați să acționeze, prevenind în 
același timp abuzurile și oferind 
certitudine juridică întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 65
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Sylvie Guillaume

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze 
pentru a-și apăra drepturile, prevenind în 
același timp abuzurile și oferind claritate 
juridică întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 66
Antonius Manders

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

7. invită Comisia să aibă în vedere 
adaptarea normelor care reglementează 
sarcina probei pentru daunele provocate 
de tehnologiile digitale emergente, pentru 
a le da posibilitatea consumatorilor 
prejudiciați să acționeze, prevenind în 
același timp abuzurile și oferind 
certitudine juridică întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 67
Stelios Kouloglou

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 

7. invită Comisia să inverseze sarcina 
probei pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați, care se 
confruntă în prezent cu o sarcină inutilă 
pentru a obține dreptate, să acționeze, 
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oferind claritate juridică întreprinderilor; prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 68
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
Alexandra Geese

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia să evalueze dacă și 
în ce măsură sarcina probei ar trebui 
inversată pentru a le da posibilitatea 
consumatorilor prejudiciați să acționeze, 
prevenind în același timp abuzurile și 
oferind claritate juridică întreprinderilor;

7. invită Comisia să propună o 
inversare a sarcinii probei, în cazuri 
specifice și pe baza unor criterii clare, 
pentru a le da posibilitatea consumatorilor 
prejudiciați să acționeze, prevenind în 
același timp abuzurile și oferind claritate 
juridică întreprinderilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să evalueze 
introducerea unei obligații pentru 
producătorii de tehnologii digitale 
emergente de a-și echipa produsele cu 
mijloace de înregistrare a informațiilor cu 
privire la funcționarea tehnologiei, în 
conformitate cu dispozițiile aplicabile 
privind protecția datelor și cu normele 
privind protecția secretelor comerciale, 
luând în considerare, printre altele, 
probabilitatea materializării unui risc 
aferent tehnologiei respective, dacă o 
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astfel de obligație este adecvată și 
proporțională, precum și fezabilitatea sa 
tehnică și costurile sale; nerespectarea 
acestei obligații sau refuzul de a acorda 
victimei un acces rezonabil la aceste 
informații ar declanșa o prezumție 
relativă a răspunderii producătorului;

Or. en

Amendamentul 70
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că principiul riscului de 
dezvoltare, în conformitate cu articolul 7 
litera (e) din Directiva 85/374/CEE a 
Consiliului, s-a dovedit important și 
rezonabil;

Or. en

Amendamentul 71
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că claritatea, 
interpretabilitatea și trasabilitatea 
sistemelor de IA sunt esențiale pentru a se 
asigura că mecanismele de răspundere 
oferă o repartizare adecvată, eficientă și 
echitabilă a responsabilităților; prin 
urmare, solicită Comisiei să emită norme 
obligatorii pentru ca întreprinderile să 
publice rapoarte privind transparența 
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care să includă existența, 
funcționalitatea, procesul sistemelor 
algoritmice și principalele lor criterii, 
logica de la baza lor, seturile de date 
utilizate și rezultatele posibile ale 
acestora, precum și eforturile de 
identificare, prevenire și atenuare a 
daunelor cauzate de sistemele de IA într-
un mod oportun, precis, ușor de citit și de 
accesat;

Or. en

Amendamentul 72
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
Alexandra Geese

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită Comisia să emită norme 
obligatorii, pentru ca întreprinderile și 
organismele publice să documenteze 
dezvoltarea sistemelor de IA; consideră, 
în această privință, că este esențial ca 
documentația de evaluare a riscurilor, 
documentația de software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorităților de supraveghere a 
pieței, cu respectarea dreptului Uniunii; 
în acest sens, autorităților de 
supraveghere a pieței ar trebui să li se 
acorde prerogative suplimentare;

Or. en

Amendamentul 73
Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori, în 
funcție de sectoare și utilizările IA; 
subliniază că această abordare, care ar 
putea cuprinde două sau mai multe niveluri 
de risc, ar trebui să se bazeze pe criterii 
clare și să asigure claritatea juridică;

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori, în 
funcție de sectoare și utilizările IA; 
subliniază că această abordare, care ar 
putea cuprinde două sau mai multe niveluri 
de risc, ar trebui să se bazeze pe criterii 
clare și să asigure claritatea juridică; 
propune ca aceste diferențe de abordare 
să fie transpuse în obligații diferite 
privind construcția de produse, având 
drept rezultat regimuri de răspundere 
diferite, cu mecanisme și cu diferențieri 
clare; recomandă ca aceste obligații să fie 
transpuse în elemente de securitate în 
configurația sistemelor de IA, în special 
în ceea ce privește interacțiunile acestora 
cu sisteme terțe, mai ales online sau cu 
obiecte conectate; invită Comisia să ia în 
considerare în special diferența dintre 
obligații și regimurile de răspundere, 
după cum consumatorul sau utilizatorul 
produsului de IA este persoană fizică sau 
comerciant, în următoarele moduri:
— în materie civilă profesională, inclusiv 
în cazul punerii la dispoziția 
subcontractanților sau a angajaților de 
către o întreprindere:
○ o prezumție simplă de răspundere ar 
trebui să se aplice furnizorului produsului 
de IA, fie că este constructor, vânzător 
sau licențiator, factorul determinant fiind, 
în cazul unui lanț de transmitere a 
produsului, momentul în care este 
definită capacitatea sau configurația în 
legătură cu evenimentul care generează 
răspunderea;
○ furnizorul în chestiune ar trebui să aibă 
posibilitatea de a se exonera de această 
răspundere prin demonstrarea unei erori 
imputabile utilizatorului profesionist, sub 
rezerva funcționării corecte a garanțiilor 
tehnologice în legătură cu care a fost 
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invocată răspunderea sa și sub rezerva 
cunoașterii de către utilizatorul 
profesionist a condițiilor de utilizare a 
sistemului de IA și a clarității acestora, pe 
care furnizorul ar trebui să fie obligat să 
le ofere și pentru care ar trebui să îi 
revină sarcina probei;
— în materie civilă personală, fără a 
aduce atingere răspunderii 
profesioniștilor pentru fapta altora:
○ furnizorilor, constructorilor sau 
distribuitorilor ar trebui să li se impună 
un nivel de garanții și de configurații care 
să corespundă nivelului cel mai ridicat de 
risc la introducerea pe piață a unor 
produse de IA destinate persoanelor 
fizice, în special în ceea ce privește 
comunicarea cu alte sisteme (cum ar fi 
rețelele sociale sau internetul) sau în ceea 
ce privește obiectele conectate (cum ar fi 
sistemele de securitate sau de alarmă), 
conform unor norme definite;
○ orice daune civile care implică un 
produs de IA ar trebui să antreneze 
automat răspunderea simplă a 
furnizorului, care se poate exonera 
demonstrând că produsul său este 
conform cu normele;
○ având în vedere caracterul imprevizibil 
al efectelor și al daunelor care ar putea fi 
cauzate de produsele de IA, ar putea fi 
luată în calcul limitarea cuantumului 
prejudiciului imputabil unei persoane a 
cărei răspundere civilă în absența culpei 
este angajată din cauza unui produs de 
IA, fără a aduce atingere normelor 
aplicabile în domeniul asigurărilor 
privind excedentul;

Or. fr

Amendamentul 74
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Christel 
Schaldemose, Alex Agius Saliba, Marc Angel
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Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori, în 
funcție de sectoare și utilizările IA; 
subliniază că această abordare, care ar 
putea cuprinde două sau mai multe niveluri 
de risc, ar trebui să se bazeze pe criterii 
clare și să asigure claritatea juridică;

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori, în 
funcție de sectoare și utilizările IA; 
subliniază că această abordare, care ar 
putea cuprinde două sau mai multe niveluri 
de risc, ar trebui să se bazeze pe criterii 
clare și să asigure claritatea juridică; 
consideră, de asemenea, că cei implicați 
în diferitele etape ale dezvoltării, 
implementării și utilizării sistemelor 
bazate pe IA ar trebui să fie luați în 
considerare, proporțional cu răspunderea 
lor; sugerează utilizarea tehnologiilor 
registrelor distribuite, cum ar fi 
tehnologia blockchain, pentru a 
îmbunătăți trasabilitatea produselor, în 
scopul de a-i identifica mai bine pe cei 
implicați în diferitele etape;

Or. en

Amendamentul 75
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE
Alexandra Geese

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori, în 
funcție de sectoare și utilizările IA; 
subliniază că această abordare, care ar 
putea cuprinde două sau mai multe 

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori și 
pentru societate în general, în funcție de 
sectoare și utilizările IA; sistemele 
algoritmice care pot provoca prejudicii 
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niveluri de risc, ar trebui să se bazeze pe 
criterii clare și să asigure claritatea 
juridică;

fizice sau patrimoniale, încălca drepturile 
și libertățile fundamentale, afecta negativ 
accesul unei persoane la resurse sau 
influența participarea ei în societate nu 
trebuie considerate a fi în categoria de 
risc minim; subliniază că această abordare, 
care ar putea cuprinde mai multe niveluri 
de risc, ar trebui să se bazeze pe criterii 
clare și să asigure certitudinea juridică și 
să facă obiectul unei reevaluări periodice;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de 
diferitele niveluri de risc pentru 
consumatori, în funcție de sectoare și 
utilizările IA; subliniază că această 
abordare, care ar putea cuprinde două 
sau mai multe niveluri de risc, ar trebui să 
se bazeze pe criterii clare și să asigure 
claritatea juridică;

8. subliniază că, în etapa de 
răspundere, nu este adecvată o abordare 
bazată pe riscuri a IA, pentru că 
prejudiciul s-a produs, iar produsul s-a 
dovedit a fi un produs cu risc; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori, în 
funcție de sectoare și utilizările IA; 
subliniază că această abordare, care ar 
putea cuprinde două sau mai multe niveluri 
de risc, ar trebui să se bazeze pe criterii 
clare și să asigure claritatea juridică;

8. subliniază că este necesar să se 
adopte o abordare bazată pe riscuri a IA în 
limitele cadrului existent în materie de 
răspundere, care să țină seama de diferitele 
niveluri de risc pentru consumatori, în 
funcție de sectoare și utilizările IA; 
subliniază că această abordare, care ar 
putea cuprinde două sau mai multe niveluri 
de risc, ar trebui să se bazeze pe criterii 
clare și să asigure certitudinea juridică;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia să elimine noțiunea 
de „moment al punerii pe piață al 
produsului”, care nu mai este relevantă, 
având în vedere caracteristicile dinamice 
ale bunurilor digitale; subliniază că, în 
prezent, producătorul continuă să dețină 
controlul asupra produsului pe o perioadă 
lungă de timp după introducerea sa pe 
piață; îndeamnă să se revizuiască 
termenele de introducere a unei acțiuni în 
temeiul Directivei privind răspunderea 
pentru produse;

Or. en

Amendamentul 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
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Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. subliniază că producătorul trebuie 
să poarte răspunderea pentru produsele 
din UE, iar pentru produsele din afara 
UE, care sunt vândute prin intermediul 
piețelor online și al căror producător nu 
poate fi identificat, piața online este 
responsabilă în calitate de furnizor, 
deoarece piețele online nu mai sunt un 
intermediar pasiv;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită Comisiei să evalueze cu 
atenție avantajele și dezavantajele 
introducerii unui model strict de 
răspundere pentru produsele care conțin 
aplicații ale IA și să nu îl prevadă decât în 
domenii specifice, cu risc ridicat; 
subliniază că, în cazul în care această 
abordare este reținută, este necesar să se 
respecte cu strictețe principiul 
proporționalității.

9. invită Comisia să abordeze modelul 
de răspundere pentru produsele care conțin 
aplicații ale IA într-un proces în două 
etape; în primul rând, asigurând o 
răspundere bazată pe vină a operatorului, 
în raport cu care persoana afectată ar 
trebui să aibă dreptul de a introduce 
acțiunea în despăgubiri; în cazul în care 
nu poate fi stabilită o vină a operatorului, 
producătorul sau operatorul final ar trebui 
să fie considerat strict răspunzător; 
consideră că procesul în două etape este 
esențial pentru a se asigura că victimele 
sunt despăgubite efectiv pentru 
prejudiciile provocate de sistemele bazate 
pe IA;

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

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită Comisiei să evalueze cu 
atenție avantajele și dezavantajele 
introducerii unui model strict de 
răspundere pentru produsele care conțin 
aplicații ale IA și să nu îl prevadă decât în 
domenii specifice, cu risc ridicat; 
subliniază că, în cazul în care această 
abordare este reținută, este necesar să se 
respecte cu strictețe principiul 
proporționalității.

9. solicită Comisiei să evalueze cu 
atenție introducerea unui regim separat 
dar complementar de răspundere strictă 
pentru sistemele de IA care prezintă un 
risc ridicat de a cauza daune sau 
prejudicii uneia sau mai multor persoane, 
într-un mod aleatoriu și imposibil de 
prevăzut, luând în considerare impactul 
său probabil asupra protecției cetățenilor 
și consumatorilor împotriva daunelor, a 
capacității întreprinderilor - în special a 
IMM-urilor - de a inova, a coerenței 
cadrului Uniunii privind siguranța și 
răspunderea și a principiilor 
subsidiarității și proporționalității.

Or. en

Amendamentul 82
Marcel Kolaja
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită Comisiei să evalueze cu 
atenție avantajele și dezavantajele 
introducerii unui model strict de 
răspundere pentru produsele care conțin 
aplicații ale IA și să nu îl prevadă decât în 
domenii specifice, cu risc ridicat; 
subliniază că, în cazul în care această 
abordare este reținută, este necesar să se 
respecte cu strictețe principiul 

9. solicită Comisiei să introducă un 
model strict de răspundere pentru 
produsele care conțin aplicații ale IA și să 
nu îl prevadă decât în domenii specifice, cu 
risc mai ridicat; subliniază că este necesar 
să se respecte cu strictețe principiul 
proporționalității și să existe o listă clară 
de criterii convenite de colegislatori.
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proporționalității.

Or. en

Amendamentul 83
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. propune cu fermitate ca sistemele 
de IA destinate persoanelor fizice să aibă 
o durată de viață limitată, care să nu 
împiedice o nouă instalare a aceluiași 
sistem cu o configurație identică atunci 
când expiră sistemul instalat la momentul 
vânzării; sugerează ca, în cursul acestei 
durate de viață, producătorul să fie supus 
unei obligații de garantare a 
conformității, care să poată fi verificată 
printr-un control tehnic periodic, a cărui 
realizare să conducă la o prelungire 
forfetară a garanției aplicabile;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. observă că noua legislație privind 
răspunderea pentru produse ar trebui, de 
asemenea, să abordeze provocările pe 
care le prezintă algoritmii în ceea ce 
privește asigurarea nediscriminării, a 
transparenței și a explicabilității, precum 
și a răspunderii; subliniază necesitatea de 
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a monitoriza algoritmii și de a evalua 
riscurile asociate, de a utiliza seturi de 
date obiective și de înaltă calitate, precum 
și de a ajuta persoanele să obțină acces la 
produse de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 85
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că Comisia ar trebui să 
ia în considerare norme personalizate 
privind răspunderea în sectoarele în care 
este probabilă apariția unor riscuri 
semnificative, cu potențialul de a submina 
drepturile fundamentale și de a cauza 
costuri ridicate, atât pe plan uman, cât și 
social, cum ar fi cazurile în care 
aplicațiile de IA sunt utilizate în scopuri 
educaționale;

Or. en

Amendamentul 86
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. invită Comisia să analizeze 
oportunitatea asigurării de 
responsabilitate civilă obligatorii pentru 
aplicațiile de IA, care ar putea oferi 
protecție părților terțe expuse la un risc 
mai ridicat de vătămare și un acces mai 
bun la despăgubiri pentru victime; 
constată, cu toate acestea, că ofertele de 
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asigurare pentru anumite riscuri ar putea 
fi dificil de calculat, din cauza lipsei de 
experiență în cazul specific al IA; 
consideră, prin urmare, că orice dispoziții 
legale în acest sens ar trebui să fie 
introduse în urma unei analize atente și 
să fie suficient de echilibrate pentru a nu 
împiedica implementarea tehnologiei 
bazate pe IA pe piața unică și pentru a 
promova în mod eficient inovarea;

Or. en

Amendamentul 87
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. recomandă insistent statelor 
membre să angajeze în serviciile lor 
judiciare experți titulari, cu sarcina de a 
ajuta serviciile de justiție să determine 
materialitatea tehnică a circumstanțelor 
cazului, în vederea stabilirii răspunderii 
aplicabile, pentru a permite autorităților 
judiciare să soluționeze litigiile în mod 
rapid, respectând buna administrare a 
justiției și fără a depinde de expertiză 
externă, care poate nu ar fi disponibilă 
decât în rândul profesioniștilor, date fiind 
caracterul specializat al IA.

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9b. invită Comisia să propună măsuri 
concrete (cum ar fi un registru al 
cazurilor de răspundere pentru produse), 
pentru a mări transparența și a 
monitoriza produsele defecte care circulă 
în UE; este esențial să se asigure o 
protecție ridicată a consumatorilor și un 
grad ridicat de informare cu privire la 
produsele care ar putea fi achiziționate.

Or. en


