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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat responsabbli:

– biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PE648.381v01-00 4/4 PA\1199763MT.docx

MT

jitlob lill-Kummissjoni teżamina wkoll jekk huwiex meħtieġ li jiġi rivedut il-qafas ta' 
responsabbiltà għall-prodotti sabiex jitħarsu b'mod effiċjenti l-partijiet li jkunu ġarrbu 
ħsara fir-rigward ta' prodotti li jinxtraw bħala pakkett ma' servizzi relatati;

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

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

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

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


