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Ændringsforslag1
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Henvisning 1 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til artikel 169 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

Or. en

Ændringsforslag 2
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Henvisning 3 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2019/770 af 20. maj 2019 om visse 
aspekter af aftaler om levering af digitalt 
indhold og digitale tjenester,

Or. en

Ændringsforslag 3
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Henvisning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning og retningslinjerne 
for bedre regulering,

Or. en
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Ændringsforslag 4
Kosma Złotowski

Motion for a resolution
Henvisning 23 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Domstolens dom 
(Første Afdeling) af 4. juni 2009, Moteurs 
Leroy Somer mod Dalkia France og Ace 
Europe (Sag C-285/08),

Or. en

Ændringsforslag 5
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Henvisning 23 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Rådets direktiv 
2000/78/EF af 27. november 2000 om 
generelle rammebestemmelser om 
ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv1a, 

____________________
1aEUT L 303 af 2.12.2009, s. 16.

Or. fr

Ændringsforslag 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Henvisning 23 b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til direktiverne om 
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ligebehandling af mænd og kvinder for så 
vidt angår adgang til beskæftigelse og til 
varer og tjenesteydelser,

Or. fr

Ændringsforslag 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Henvisning 23 c (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til bestemmelserne 
om forbrugerbeskyttelse som f.eks. 
direktivet om urimelig handelspraksis 
(direktiv 2005/29/EF) og direktivet om 
forbrugerrettigheder (direktiv 
2011/83/EF),

Or. fr

Ændringsforslag 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Henvisning 23 d (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til direktiv 
2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj,

Or. fr

Ændringsforslag 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Henvisning 23 e (ny)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

- der henviser til Rådets forordning 
om medicinsk udstyr, om ændring af 
direktiv 2001/83/EF, som finder 
anvendelse fra den 26. maj 2020,

Or. fr

Ændringsforslag 10
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at begrebet 
"erstatningsansvar" spiller en vigtig 
dobbeltrolle i vores dagligdag: på den ene 
side sikrer det, at en person, der har lidt 
skade, har ret til at søge erstatning fra den 
part, der bevisligt er erstatningsansvarlig 
for den pågældende skade, og på den anden 
side giver det fysiske og juridiske personer 
det økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget;

A. der henviser til, at begrebet 
"erstatningsansvar" spiller en vigtig 
dobbeltrolle i vores dagligdag: på den ene 
side sikrer det, at en person, der har lidt 
skade, har ret til at søge og modtage 
erstatning fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget eller tage 
højde for risikoen for at skulle yde 
erstatning i deres handlemåde;

Or. en

Ændringsforslag 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Betragtning A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, at begrebet 
"erstatningsansvar" spiller en vigtig 
dobbeltrolle i vores dagligdag: på den ene 
side sikrer det, at en person, der har lidt 

A. der henviser til, at begrebet 
"erstatningsansvar" spiller en vigtig 
dobbeltrolle i vores dagligdag: på den ene 
side sikrer det, at en person, der har lidt 
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skade, har ret til at søge erstatning fra den 
part, der bevisligt er erstatningsansvarlig 
for den pågældende skade, og på den anden 
side giver det fysiske og juridiske personer 
det økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget;

skade, har ret til at søge erstatning fra den 
part, der bevisligt er erstatningsansvarlig 
for den pågældende skade, og på den anden 
side giver det fysiske og juridiske personer 
incitament til at undgå at forvolde skade i 
det hele taget og afskrækker fra 
uansvarlige handlemåder;

Or. en

Ændringsforslag 12
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Betragtning A (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at kunstig 
intelligens og algoritmiske 
beslutningsprocesser skaber nye 
udfordringer for forbrugerne og 
samfundet og forstærker eksisterende 
udfordringer yderligere (f.eks. privatlivets 
fred, adfærdssporing), der fortjener særlig 
opmærksomhed fra de politiske 
beslutningstageres side, mens 
bestemmelser om erstatningsansvar spiller 
en vigtig rolle i at skabe tillid blandt 
borgerne til teknologier med kunstig 
intelligens og til de involverede 
forretningsaktører;

Or. en

Ændringsforslag 13
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
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erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

erstatningsansvar skal skabe tillid til 
produkters og tjenesters, herunder digital 
teknologis, sikkerhed, pålidelighed og 
konsistens med henblik på at finde den 
rette balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester, navnlig inden for AI-
sektoren; der henviser til, at det ultimative 
mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
forbrugerbeskyttelse og retssikkerhed for 
alle parter, det være sig producenten, 
udbrederen, den berørte person eller en 
hvilken som helst tredjepart;

Or. ro

Ændringsforslag 14
Emil Radev

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for civilretligt 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at gøre det muligt 
for virksomheder, og navnlig små og 
mellemstore virksomheder, at udvikle nye 
teknologier, produkter eller tjenester; der 
henviser til, at dette vil bidrage til at 
opbygge tillid og skabe stabilitet for 
investeringer; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;
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Or. bg

Ændringsforslag 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

B. der henviser til, at målet for enhver 
ramme for erstatningsansvar bør være at 
skabe retssikkerhed for alle parter, det være 
sig producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart; der henviser til, at denne 
ramme ikke kan være underlagt hensyn af 
rent lukrativ art, og at et af målene er 
begrænsning af risikopotentialet i 
forbindelse med produkter, der 
markedsføres over for offentligheden;

Or. fr

Ændringsforslag 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal sikre, at berørte 
personer får passende beskyttelse mod 
skade, og at de kan søge erstatning i alle 
sager, hvor det synes berettiget, og at 
målet for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, fabrikanten, udvikleren, 
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retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

programmøren, backend-operatøren, 
frontend-operatøren, den berørte person 
eller en hvilken som helst tredjepart;

Or. en

Ændringsforslag 17
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 
tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, udvikleren, den 
berørte person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

Or. en

Ændringsforslag 18
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Betragtning B

Forslag til beslutning Ændringsforslag

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt at beskytte 
potentielle ofre for skade og samtidig give 

B. der henviser til, at enhver 
fremtidsorienteret ramme for 
erstatningsansvar skal finde den rette 
balance mellem effektivt og rimeligt at 
beskytte potentielle ofre for skade og 
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tilpas meget spillerum til at muliggøre 
udviklingen af nye teknologier, produkter 
eller tjenester; der henviser til, at det 
ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, udbrederen, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester; der henviser til, at 
det ultimative mål for enhver ramme for 
erstatningsansvar bør være at skabe 
retssikkerhed for alle parter, det være sig 
producenten, operatøren, den berørte 
person eller en hvilken som helst 
tredjepart;

Or. en

Ændringsforslag 19
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Betragtning C a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ca. der henviser til, at analyse og 
høring af medlemsstaterne om 
overholdelse af foreslåede forordninger 
med økonomiske, juridiske og sociale 
forudsætninger bør gå forud for alle 
lovgivningsmæssige aktiviteter i Unionen 
vedrørende udtrykkelig fordeling af 
ansvar i forbindelse med AI-systemer;

Or. en

Ændringsforslag 20
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Betragtning C b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Cb. der henviser til, at spørgsmålet om 
en civilretlig erstatningsansvarsordning 
for kunstig intelligens bør være genstand 
for en bred offentlig debat, der tager 
højde for etiske, juridiske, økonomiske og 
sociale aspekter, for at undgå 
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misforståelser og uberettiget frygt, som 
denne teknologi kan medføre blandt 
borgerne;

Or. en

Ændringsforslag 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at en medlemsstats 
retssystem kan udelukke erstatningsansvar 
for visse aktører eller skærpe det for visse 
aktiviteter; der henviser til, at objektivt 
ansvar betyder, at en part kan være 
erstatningsansvarlig, selv om der ikke 
foreligger culpa; der henviser til, at den 
sagsøgte i mange nationale erstatningslove 
tillægges objektivt erstatningsansvar, hvis 
der indtræder en risiko, som den 
pågældende sagsøgte har skabt for 
offentligheden, f.eks. i form af biler eller 
farlige aktiviteter, eller som han ikke kan 
kontrollere, f.eks. dyr;

D. der henviser til, at en medlemsstats 
retssystem kan udelukke erstatningsansvar 
for visse aktører eller skærpe det for visse 
aktiviteter; der henviser til, at objektivt 
ansvar betyder, at en part kan være 
erstatningsansvarlig, selv om der ikke 
foreligger culpa; der henviser til, at den 
sagsøgte i mange nationale erstatningslove 
tillægges objektivt erstatningsansvar, hvis 
der indtræder en risiko, som den 
pågældende sagsøgte har skabt for 
offentligheden, f.eks. i form af biler eller 
farlige aktiviteter, eller som han ikke kan 
kontrollere, f.eks. dyr; der henviser til, at 
objektivt erstatningsansvar påhviler den 
person, der har kontrol over risici ved 
driften eller er ansvarlig for dem;

Or. en

Ændringsforslag 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Betragtning D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at en medlemsstats 
retssystem kan udelukke erstatningsansvar 
for visse aktører eller skærpe det for visse 

D. der henviser til, at en medlemsstats 
retssystem kan modulere erstatningsansvar 
for visse aktører eller skærpe det for visse 
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aktiviteter; der henviser til, at objektivt 
ansvar betyder, at en part kan være 
erstatningsansvarlig, selv om der ikke 
foreligger culpa; der henviser til, at den 
sagsøgte i mange nationale erstatningslove 
tillægges objektivt erstatningsansvar, hvis 
der indtræder en risiko, som den 
pågældende sagsøgte har skabt for 
offentligheden, f.eks. i form af biler eller 
farlige aktiviteter, eller som han ikke kan 
kontrollere, f.eks. dyr;

aktiviteter; der henviser til, at objektivt 
ansvar betyder, at en part kan være 
erstatningsansvarlig, selv om der ikke 
foreligger culpa; der henviser til, at den 
sagsøgte i mange nationale erstatningslove 
tillægges objektivt erstatningsansvar, hvis 
der indtræder en risiko, som den 
pågældende sagsøgte har skabt for 
offentligheden, f.eks. i form af biler eller 
farlige aktiviteter, eller som han ikke kan 
kontrollere, f.eks. dyr;

Or. fr

Ændringsforslag 23
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Betragtning D a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Da. der henviser til, at idéen om 
systemer med kunstig intelligens (AI-
systemer) omfatter en stor gruppe af 
forskellige teknologier, herunder simpel 
statistik, maskinlæring og dyb læring;

Or. en

Ændringsforslag 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at systemer med 
kunstig intelligens (AI-systemer) rummer 
betydelige juridiske udfordringer for den 
eksisterende ramme for erstatningsansvar 
og vil kunne føre til situationer, hvor deres 
uigennemsigtighed kan gøre det voldsomt 

E. der henviser til, at systemer med 
kunstig intelligens (AI-systemer) og andre 
nye digitale teknologier såsom tingenes 
internet eller distributed ledger-teknologi 
rummer betydelige juridiske udfordringer 
for den eksisterende ramme for 
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dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over den risiko, som var 
forbundet med AI-systemet, eller hvilken 
kode eller hvilket input der i sidste ende 
har forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse;

erstatningsansvar og vil kunne føre til 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed, 
kompleksitet, ændring via opdateringer 
eller selvlæring under brug, begrænsede 
forudsigelighed og sårbarhed over for 
cybertrusler gør det voldsomt svært eller 
endog umuligt at afgøre, hvem der havde 
kontrol over den risiko, som var forbundet 
med AI-systemet, eller hvilken kode eller 
hvilket input der i sidste ende har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse;

Or. en

Ændringsforslag 25
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at systemer med 
kunstig intelligens (AI-systemer) rummer 
betydelige juridiske udfordringer for den 
eksisterende ramme for erstatningsansvar 
og vil kunne føre til situationer, hvor deres 
uigennemsigtighed kan gøre det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over den risiko, som var 
forbundet med AI-systemet, eller hvilken 
kode eller hvilket input der i sidste ende 
har forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse;

E. der henviser til, at systemer med 
kunstig intelligens (AI-systemer) rummer 
betydelige juridiske udfordringer for den 
eksisterende ramme for erstatningsansvar 
og vil kunne føre til situationer, hvor deres 
uigennemsigtighed kan gøre det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over den risiko, som var 
forbundet med AI-systemet, eller hvilken 
kode eller hvilket input der i sidste ende 
har forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse; der henviser til, at disse 
faktorer kan gøre det vanskeligere at 
fastlægge forholdet mellem skaden og den 
adfærd, der forvolder den, med den 
konsekvens, at ofre muligvis ikke 
modtager passende erstatning;

Or. ro

Ændringsforslag 26
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Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at systemer med 
kunstig intelligens (AI-systemer) rummer 
betydelige juridiske udfordringer for den 
eksisterende ramme for erstatningsansvar 
og vil kunne føre til situationer, hvor deres 
uigennemsigtighed kan gøre det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over den risiko, som var 
forbundet med AI-systemet, eller hvilken 
kode eller hvilket input der i sidste ende 
har forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse;

E. der henviser til, at systemer med 
kunstig intelligens (AI-systemer) rummer 
betydelige juridiske udfordringer for den 
eksisterende ramme for erstatningsansvar 
og vil kunne føre til situationer, hvor deres 
uigennemsigtighed kan gøre det voldsomt 
svært eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over den risiko, som var 
forbundet med AI-systemet, eller hvilken 
kode eller hvilket input eller hvilke data 
der i sidste ende har forårsaget den 
skadevoldende driftshændelse, der bør 
undgås, takket være forpligtelser til 
gennemsigtighed og oplysning, der bæres 
af de ansvarlige personer;

Or. en

Ændringsforslag 27
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at systemer med 
kunstig intelligens (AI-systemer) rummer 
betydelige juridiske udfordringer for den 
eksisterende ramme for erstatningsansvar 
og vil kunne føre til situationer, hvor deres 
uigennemsigtighed kan gøre det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over den risiko, som var 
forbundet med AI-systemet, eller hvilken 
kode eller hvilket input der i sidste ende 
har forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse;

E. der henviser til, at visse AI-
systemer rummer betydelige juridiske 
udfordringer for den eksisterende ramme 
for erstatningsansvar og vil kunne føre til 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed 
kan gøre det voldsomt dyrt eller endog 
umuligt at afgøre, hvem der havde kontrol 
over den risiko, som var forbundet med AI-
systemet, eller hvilken kode eller hvilket 
input der i sidste ende har forårsaget den 
skadevoldende driftshændelse;
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Or. en

Ændringsforslag 28
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at 
mangfoldigheden af AI-anvendelser og de 
mange forskellige risici, som teknologien 
medfører, gør det sværere at finde én 
enkelt løsning, der egner sig til hele 
risikospektret; der i denne forbindelse 
henviser til, at der skal vedtages en 
fremgangsmåde, hvor eksperimenter, 
pilotforsøg og reguleringsmæssige 
sandkasser anvendes til at finde 
forholdsmæssige og evidensbaserede 
løsninger, der tager sig af specifikke 
situationer og sektorer efter behov;

Or. en

Ændringsforslag 29
Emil Radev

Forslag til beslutning
Betragtning E a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at manglen på 
klare bestemmelser om risikobegrænsning 
kan skabe manglende retssikkerhed for 
virksomheder, som tilbyder AI-systemer 
på EU's marked, og udgøre en risiko for 
de personer, der bruger dem;

Or. bg
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Ændringsforslag 30
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Betragtning F

Forslag til beslutning Ændringsforslag

F. der henviser til, at denne 
vanskelighed øges af konnektiviteten 
mellem et AI-system og andre AI-systemer 
og ikke-AI-systemer, afhængigheden af 
eksterne data, sårbarheden over for brud 
på cybersikkerheden samt AI-systemers 
øgede autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring;

F. der henviser til, at denne 
vanskelighed skyldes det faktum, at AI-
systemer og ikke-AI-systemer er 
afhængige af eksterne data og er genstand 
for fejl, der resulterer i mulighed for 
sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden, samt designet af stadig 
mere autonome AI-systemer, der bl.a. 
anvender teknikker til maskinindlæring og 
dyb læring;

Or. en

Ændringsforslag 31
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Betragtning F a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Fa. der henviser til, at retssikkerhed er 
en afgørende forudsætning for den 
dynamiske udvikling af AI-baseret 
teknologi og den praktiske anvendelse af 
denne i hverdagen; der henviser til, at 
brugerne har brug for sikkerhed for, at 
potentielle skader, der forårsages af 
systemer, der anvender AI, dækkes af 
tilstrækkelig forsikring, og at der er en 
defineret juridisk vej til erstatning;

Or. en

Ændringsforslag 32
Daniel Buda



PE652.460v01-00 18/155 AM\1205914DA.docx

DA

Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at forsvarlige etiske 
standarder for AI-systemer kombineret 
med solide og rimelige 
erstatningsprocedurer kan bidrage til at 
håndtere disse juridiske udfordringer; der 
henviser til, at rimelige 
erstatningsansvarsprocedurer betyder, at 
alle, der lider skade som følge af AI-
systemer, eller som påføres materiel skade 
af AI-systemer, bør nyde samme 
beskyttelsesniveau som i sager, hvor der 
ikke er et AI-system involveret.

G. der henviser til, at forsvarlige etiske 
standarder for AI-systemer kombineret 
med solide og rimelige 
erstatningsprocedurer kan bidrage til at 
håndtere disse juridiske udfordringer og 
fjerne risikoen for, at brugerne er mindre 
villige til at acceptere ny teknologi; der 
henviser til, at rimelige 
erstatningsansvarsprocedurer betyder, at 
alle, der lider skade som følge af AI-
systemer, eller som påføres materiel skade 
af AI-systemer, bør nyde samme 
beskyttelsesniveau som i sager, hvor der 
ikke er et AI-system involveret.

Or. ro

Ændringsforslag 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at forsvarlige 
etiske standarder for AI-systemer 
kombineret med solide og rimelige 
erstatningsprocedurer kan bidrage til at 
håndtere disse juridiske udfordringer; der 
henviser til, at rimelige 
erstatningsansvarsprocedurer betyder, at 
alle, der lider skade som følge af AI-
systemer, eller som påføres materiel skade 
af AI-systemer, bør nyde samme 
beskyttelsesniveau som i sager, hvor der 
ikke er et AI-system involveret.

G. der henviser til, at AI-systemer skal 
overholde de gældende love, og at 
Unionens og nationale 
erstatningsansvarsordninger desuden skal 
tilpasses efter behov for at garantere solid 
og rimelig erstatning til berørte personer; 
der henviser til, at rimelige 
erstatningsansvarsprocedurer betyder, at 
alle, der lider skade som følge af AI-
systemer, eller som påføres materiel skade 
af AI-systemer, bør nyde samme 
beskyttelsesniveau som i sager, hvor der 
ikke er et AI-system involveret.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at forsvarlige etiske 
standarder for AI-systemer kombineret 
med solide og rimelige 
erstatningsprocedurer kan bidrage til at 
håndtere disse juridiske udfordringer; der 
henviser til, at rimelige 
erstatningsansvarsprocedurer betyder, at 
alle, der lider skade som følge af AI-
systemer, eller som påføres materiel skade 
af AI-systemer, bør nyde samme 
beskyttelsesniveau som i sager, hvor der 
ikke er et AI-system involveret.

G. der henviser til, at forsvarlige etiske 
standarder for AI-systemer kombineret 
med solide og rimelige 
erstatningsprocedurer kan bidrage til at 
håndtere disse juridiske udfordringer; der 
henviser til, at rimelige 
erstatningsansvarsprocedurer betyder, at 
alle, der lider materiel eller immateriel 
skade som følge af AI-systemer, bør nyde 
samme beskyttelsesniveau som i sager, 
hvor der ikke er et AI-system involveret.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Betragtning G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at forsvarlige etiske 
standarder for AI-systemer kombineret 
med solide og rimelige 
erstatningsprocedurer kan bidrage til at 
håndtere disse juridiske udfordringer; der 
henviser til, at rimelige 
erstatningsansvarsprocedurer betyder, at 
alle, der lider skade som følge af AI-
systemer, eller som påføres materiel skade 
af AI-systemer, bør nyde samme 
beskyttelsesniveau som i sager, hvor der 
ikke er et AI-system involveret.

G. der henviser til, at forsvarlige etiske 
standarder for AI-systemer kombineret 
med solide og rimelige 
erstatningsprocedurer kan bidrage til at 
håndtere disse juridiske udfordringer; der 
henviser til, at rimelige 
erstatningsprocedurer betyder, at alle, der 
lider skade som følge af AI-systemer, eller 
som påføres materiel skade af AI-systemer, 
bør nyde samme beskyttelsesniveau som i 
sager, hvor der ikke er et AI-system 
involveret.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Betragtning G a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at den fremtidige 
lovgivningsmæssige ramme skal tage 
højde for alle berørte interessenter; der 
henviser til, at en grundig undersøgelse af 
konsekvenserne ved enhver ny 
lovgivningsramme for alle aktører i en 
konsekvensanalyse bør være en 
forudsætning for yderlige 
lovgivningsmæssige skridt; der henviser 
til, at SMV'ers og nystartede 
virksomheders vigtige rolle i den 
europæiske økonomi berettiger en strengt 
forholdsmæssig tilgang, så de kan udvikle 
og innovere;

Or. en

Ændringsforslag 37
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Betragtning G a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ga. der henviser til, at en civilretlig 
erstatningsansvarsordning for kunstig 
intelligens skal finde en balance mellem 
beskyttelsen af offentligheden og 
erhvervslivets incitament til at investere i 
innovation, navnlig AI-systemer;

Or. ro

Ændringsforslag 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Forslag til beslutning
Betragtning G b (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Gb. der på den anden side henviser til, 
at ofrene for skader forårsaget af AI-
systemer skal have ret til at klage og til 
fuld erstatning for de skader og tab, de 
har lidt;

Or. en

Ændringsforslag 39
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til globale udfordringer 
(f.eks. klimaforandringer, sult og 
hungersnød);

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden, foruden fremme af det indre 
marked for varer og tjenesteydelser og 
levering af bedre sikkerhed med henblik 
på at garantere risikominimering og 
rimelig erstatning for lidt skade;
der henviser til, at teknologier, der er 
baseret på AI, kan forbedre vore liv på 
næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til globale udfordringer 
(f.eks. klimaforandringer, sult og 
hungersnød);

Or. ro

Ændringsforslag 40
Sergey Lagodinsky
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Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til globale udfordringer 
(f.eks. klimaforandringer, sult og 
hungersnød);

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet, på arbejdspladserne og i 
økonomien er et af de vigtige emner på den 
aktuelle politiske dagsorden; der henviser 
til, at teknologier, der er baseret på AI, kan 
og bør stræbe efter at forbedre vore liv på 
næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og hjælp til sårbare personer 
og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til arbejdsmiljø (f.eks. 
bekæmpelse af ensformige og repetitive 
opgaver) og til globale udfordringer (f.eks. 
klimanødsituationer, sult og hungersnød);

Or. en

Ændringsforslag 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til globale 
udfordringer (f.eks. klimaforandringer, sult 
og hungersnød);

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet, navnlig i det offentlige rum, i 
digitale, juridiske og finansielle 
interaktioner, på arbejdspladsen eller på 
det medicinske område, er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse) og arbejdslivet (ved at fjerne 
repetitive arbejdsopgaver) til globale 
udfordringer (f.eks. klimaforandringer eller 
ernæring);
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Or. fr

Ændringsforslag 42
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt 
tilpasset uddannelse og individuelt 
tilpassede fitnessprogrammer) til globale 
udfordringer (f.eks. klimaforandringer, 
sult og hungersnød); 

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære til globale udfordringer;

Or. en

Ændringsforslag 43
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til globale udfordringer 
(f.eks. klimaforandringer, sult og 
hungersnød);

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer, tildeling af lån eller 
retsafgørelser) til globale udfordringer 
(f.eks. klimaforandringer, sult og 
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hungersnød);

Or. fr

Ændringsforslag 44
Caterina Chinnici

Forslag til beslutning
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til globale udfordringer 
(f.eks. klimaforandringer, sult og 
hungersnød);

1. mener, at udfordringen i forbindelse 
med indførelsen af AI-systemer i 
samfundet og økonomien er et af de 
vigtigste emner på den aktuelle politiske 
dagsorden; der henviser til, at teknologier, 
der er baseret på AI, kan forbedre vore liv 
på næsten alle områder, lige fra den 
personlige sfære (f.eks. individuelt tilpasset 
uddannelse og individuelt tilpassede 
fitnessprogrammer) til globale udfordringer 
(f.eks. klimaforandringer, sundhedspleje, 
sult og hungersnød);

Or. en

Ændringsforslag 45
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret lovgivning 
i hele EU for alle AI-systemer er af 
afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret lovgivning 
i hele EU for alle AI-systemer er af 
afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
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Unionen og beskytte vore europæiske 
værdier effektivt forekommer nødvendigt 
med en horisontal lovgivningsmæssig 
ramme baseret på fælles principper;

Unionen, beskytte vore europæiske værdier 
effektivt og sørge for retsklarhed, idet den 
retlige ramme bør begrænses til at lukke 
eksisterende huller i lovgivningen, 
forekommer nødvendigt med en horisontal 
lovgivningsmæssig ramme baseret på 
fælles principper;

Or. de

Ændringsforslag 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret 
lovgivning i hele EU for alle AI-systemer 
er af afgørende betydning for at kunne 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
Unionen og beskytte vore europæiske 
værdier effektivt forekommer nødvendigt 
med en horisontal lovgivningsmæssig 
ramme baseret på fælles principper;

2. er af den faste overbevisning, at det 
for at forhindre potentielt misbrug af AI-
systemerne er af afgørende betydning, at 
disse systemer i hele EU er underlagt en 
fremtidssikret lovgivning og er baseret på 
principper som f.eks. de principper, der er 
opstillet i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder og i den 
rapport, der indeholder henstillinger til 
Kommissionen vedrørende de etiske 
aspekter i tilknytning til kunstig 
intelligens, robotteknologi og relaterede 
teknologier1a; er af den opfattelse, at en 
horisontal lovgivningsmæssig ramme 
baseret på disse fælles principper er 
nødvendig med henblik på at fastsætte 
ensartede standarder i hele Unionen og 
beskytte vore europæiske værdier effektivt;

_____________
1a 2020/2012 (INL)

Or. fr

Ændringsforslag 47
Daniel Buda
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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret lovgivning 
i hele EU for alle AI-systemer er af 
afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
Unionen og beskytte vore europæiske 
værdier effektivt forekommer nødvendigt 
med en horisontal lovgivningsmæssig 
ramme baseret på fælles principper;

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret lovgivning 
i hele EU for alle AI-systemer er af 
afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug og undgå opsplitning af 
lovgivningen i EU; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
Unionen og beskytte vore europæiske 
værdier effektivt forekommer nødvendigt 
med en horisontal og harmoniseret 
lovgivningsmæssig ramme baseret på 
fælles principper;

Or. ro

Ændringsforslag 48
Emil Radev

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret lovgivning 
i hele EU for alle AI-systemer er af 
afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
Unionen og beskytte vore europæiske 
værdier effektivt forekommer nødvendigt 
med en horisontal lovgivningsmæssig 
ramme baseret på fælles principper;

2. er af den faste overbevisning, at 
ensartet, principbaseret og fremtidssikret 
lovgivning i hele EU for alle AI-systemer 
er af afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
Unionen og beskytte vore europæiske 
værdier og borgerlige rettigheder effektivt 
forekommer nødvendigt med en horisontal 
lovgivningsmæssig ramme baseret på 



AM\1205914DA.docx 27/155 PE652.460v01-00

DA

fælles principper;

Or. bg

Ændringsforslag 49
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret lovgivning 
i hele EU for alle AI-systemer er af 
afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
Unionen og beskytte vore europæiske 
værdier effektivt forekommer nødvendigt 
med en horisontal lovgivningsmæssig 
ramme baseret på fælles principper;

2. er af den faste overbevisning, at 
principbaseret og fremtidssikret lovgivning 
i hele EU for alle AI-systemer er af 
afgørende betydning for at kunne at 
udnytte fordelene effektivt og forhindre 
potentielt misbrug; er af den opfattelse, at 
sektorspecifikke bestemmelser for den 
brede vifte af mulige anvendelser er at 
foretrække, men at det med henblik på at 
fastsætte ensartede standarder i hele 
Unionen forekommer nødvendigt med en 
horisontal lovgivningsmæssig ramme 
baseret på fælles principper;

Or. en

Ændringsforslag 50
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. erklærer, at en fuldstændig 
harmonisering af det digitale indre marked 
er nødvendig, da det digitale område er 
kendetegnet ved hurtige 
grænseoverskridende dynamikker og 
internationale datastrømme; mener, at EU 
kun med konsekvente og fælles regler vil 
kunne nå målene om at opretholde EU's 

3. erklærer, at en fuldstændig 
harmonisering og løbende opdatering af 
det digitale indre marked er nødvendig, da 
det digitale område er kendetegnet ved 
hurtige grænseoverskridende dynamikker 
og internationale datastrømme; mener, at 
EU kun med konsekvente og fælles regler i 
overensstemmelse med en 
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digitale suverænitet og sætte gang i digital 
innovation i Europa;

innovationskultur vil kunne nå målene om 
at opretholde EU's digitale suverænitet og 
sætte gang i digital innovation i Europa;

Or. ro

Ændringsforslag 51
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. erklærer, at en fuldstændig 
harmonisering af det digitale indre marked 
er nødvendig, da det digitale område er 
kendetegnet ved hurtige 
grænseoverskridende dynamikker og 
internationale datastrømme; mener, at EU 
kun med konsekvente og fælles regler vil 
kunne nå målene om at opretholde EU's 
digitale suverænitet og sætte gang i digital 
innovation i Europa;

3. erklærer, at en fuldstændig 
harmonisering af det digitale indre marked 
er nødvendig, da det digitale område er 
kendetegnet ved hurtige 
grænseoverskridende dynamikker og 
internationale datastrømme; mener, at EU 
kan bidrage til mål såsom opbygning af 
kapacitet og potentiale i EU og med 
konsekvente og fælles regler vil kunne 
sætte gang i digital innovation i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 52
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. bemærker, at det globale kapløb 
om kunstig intelligens allerede er i gang, 
og at Unionen bør spille en førende rolle i 
det ved at udnytte dens videnskabelige og 
teknologiske potentiale; understreger 
kraftigt, at udvikling af teknologi ikke må 
ske på bekostning af beskyttelse af 
brugere mod skader, der forårsages af 
enheder og systemer, der anvender AI; 
opfordrer til fremme på internationalt 
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niveau af standarderne for civilretligt 
erstatningsansvar i forbindelse med AI 
udviklet i Unionen;

Or. en

Ændringsforslag 53
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. er af den opfattelse, at kunstig 
intelligens vil skabe hidtil usete 
muligheder og fordele for samfundet, og 
at målet for EU's beslutningstagere bør 
være at gøre EU førende i verden inden 
for AI; fremhæver behovet i denne 
forbindelse for at etablere en klar og 
forudsigelig lovgivningsmæssig ramme, 
som effektivt imødegår de teknologiske 
udfordringer uden at skade innovationen;

Or. ro

Ændringsforslag 54
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 3 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3b. er af den opfattelse, at 
internationalt samarbejde om 
standardisering i en global kontekst af 
digitalisering og nye digitale teknologier 
er særligt relevant for europæiske 
virksomheders konkurrenceevne;

Or. ro



PE652.460v01-00 30/155 AM\1205914DA.docx

DA

Ændringsforslag 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. er af den faste overbevisning, at de 
nye fælles regler for AI-systemer kun bør 
udformes som en forordning; mener, at 
spørgsmålet om erstatningsansvar i 
tilfælde, hvor skader forårsages af et AI-
system, er et af de vigtigste aspekter, som 
der skal tages stilling til inden for denne 
ramme;

4. mener, at ordningen med 
erstatningsansvar i tilfælde, hvor skader 
forårsages af et AI-system, er et væsentligt 
aspekt af denne harmonisering, og at den 
derfor skal behandles inden for rammerne 
af en forordning;

Or. fr

Ændringsforslag 56
Caterina Chinnici

Forslag til beslutning
Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. understreger den store betydning 
af gennemsigtighedsprincippet i 
forbindelse med regler for 
erstatningsansvar;

Or. en

Ændringsforslag 57
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at der ikke er behov for en 5. mener, at der ikke er behov for en 
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fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring for effektiviteten af nationale 
bestemmelser og EU-bestemmelser om 
ansvar; mener, at specifikke og 
koordinerede tilpasninger er nødvendige 
for at undgå en situation, hvor personer, 
der lider skade, eller hvis ejendom 
beskadiges, ikke får nogen erstatning;

Or. ro

Ændringsforslag 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed, ændring 
gennem opdateringer, selvlæring og 
autonomi ikke desto mindre udgør en 
væsentlig udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider 
økonomiske eller ikkeøkonomiske skader 
eller tab, eller hvis ejendom beskadiges, 
ikke får nogen erstatning;

Or. en

Ændringsforslag 59
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Punkt 5
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
samt det store antal involverede aktører 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

Or. en

Ændringsforslag 60
Emil Radev

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger, ikke blot af den aktuelle 
lovgivning, er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

Or. bg

Ændringsforslag 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning



AM\1205914DA.docx 33/155 PE652.460v01-00

DA

Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider fysisk, 
psykisk eller immateriel skade, eller hvis 
ejendom beskadiges, ikke får nogen 
erstatning;

Or. fr

Ændringsforslag 62
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

5. mener, at AI-systemers 
kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger af 
erstatningsansvarsordningerne er 
nødvendige for at undgå en situation, hvor 
personer, der lider skade, eller hvis 
ejendom beskadiges, ikke får nogen 
erstatning;

Or. en

Ændringsforslag 63
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
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Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og autonomi 
ikke desto mindre udgør en væsentlig 
udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

5. mener, at der ikke er behov for en 
fuldstændig revision af de velfungerende 
erstatningsansvarsordninger, men at AI-
systemers kompleksitet, konnektivitet, 
uigennemsigtighed, sårbarhed og potentiel 
autonomi ikke desto mindre udgør en 
væsentlig udfordring; mener, at specifikke 
tilpasninger er nødvendige for at undgå en 
situation, hvor personer, der lider skade, 
eller hvis ejendom beskadiges, ikke får 
nogen erstatning;

Or. en

Ændringsforslag 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed og autonomi 
i praksis kan gøre det meget vanskeligt 
eller endog umuligt at spore specifikke 
skadelige handlinger foretaget af AI-
systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at det i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 
hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed og autonomi 
i praksis kan gøre det meget vanskeligt 
eller endog umuligt at spore specifikke 
skadelige handlinger foretaget af AI-
systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at denne 
begrænsning har endnu større betydning 
for den berørte person, for hvem det er 
umuligt at fastslå en årsagssammenhæng 
mellem skaden og en forudgående 
handling eller undladelse; understreger, 
at det i overensstemmelse med almindeligt 
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ansvarlige; anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 
hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
ansvarlige;

Or. en

Ændringsforslag 65
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed og autonomi 
i praksis kan gøre det meget vanskeligt 
eller endog umuligt at spore specifikke 
skadelige handlinger foretaget af AI-
systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at det i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 
hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
ansvarlige;

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; bemærker i denne 
forbindelse, at det ikke er nødvendigt at 
tildele status som juridisk person til AI-
systemer; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed og autonomi 
i praksis kan gøre det meget vanskeligt 
eller endog umuligt at spore specifikke 
skadelige handlinger foretaget af AI-
systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at det i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 
hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
ansvarlige;

Or. en
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Ændringsforslag 66
Emil Radev

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed og autonomi 
i praksis kan gøre det meget vanskeligt 
eller endog umuligt at spore specifikke 
skadelige handlinger foretaget af AI-
systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at det i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 
hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
ansvarlige;

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed, 
konnektivitet og autonomi i praksis kan 
gøre det meget vanskeligt eller endog 
umuligt at spore specifikke skadelige 
handlinger foretaget af AI-systemerne 
tilbage til specifikke menneskelige input 
eller til designmæssige beslutninger; 
minder om, at det i overensstemmelse med 
almindeligt anerkendte koncepter for 
erstatningsansvar er nødvendigt at tage 
højde for værdikæders kompleksitet; er af 
den opfattelse, at det ikke desto mindre er 
muligt at omgå denne hindring ved at holde 
de personer, der skaber, opretholder eller 
kontrollerer den risiko, der er forbundet 
med AI-systemet, ansvarlige;

Or. bg

Ændringsforslag 67
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
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indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed og autonomi 
i praksis kan gøre det meget vanskeligt 
eller endog umuligt at spore specifikke 
skadelige handlinger foretaget af AI-
systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at det i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 
hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
ansvarlige;

indirekte årsag til skade, men alligevel altid 
er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemer, der er designet til at være 
auditerbare og åbne for en menneskelig 
operatørs handlinger, til enhver tid kan 
understøtte muligheden for at spore 
specifikke skadelige handlinger foretaget 
af AI-systemerne tilbage til specifikke 
input eller til designmæssige beslutninger; 
minder om, at det i overensstemmelse med 
almindeligt anerkendte koncepter for 
erstatningsansvar ikke desto mindre er 
muligt at omgå hindringer af dette ved at 
holde de personer, der skaber, opretholder 
eller kontrollerer den risiko, der er 
forbundet med AI-systemet, ansvarlige;

Or. en

Ændringsforslag 68
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel 
altid er resultatet af, at nogen opbygger, 
udbreder eller foretager indgreb i 
systemerne; er af den opfattelse, at AI-
systemers uigennemsigtighed og autonomi 
i praksis kan gøre det meget vanskeligt 
eller endog umuligt at spore specifikke 
skadelige handlinger foretaget af AI-
systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at det i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 

6. bemærker, at alle fysiske eller 
virtuelle aktiviteter, anordninger eller 
processer, der drives af AI-systemer, 
teknisk set kan være den direkte eller 
indirekte årsag til skade, men alligevel i 
overvældende grad er resultatet af, at 
nogen opbygger, udbreder eller foretager 
indgreb i systemerne; er af den opfattelse, 
at AI-systemers uigennemsigtighed og 
autonomi i praksis kan gøre det meget 
vanskeligt eller endog umuligt at spore 
specifikke skadelige handlinger foretaget 
af AI-systemerne tilbage til specifikke 
menneskelige input eller til designmæssige 
beslutninger; minder om, at det i 
overensstemmelse med almindeligt 
anerkendte koncepter for erstatningsansvar 
ikke desto mindre er muligt at omgå denne 
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hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
ansvarlige;

hindring ved at holde de personer, der 
skaber, opretholder eller kontrollerer den 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
ansvarlige;

Or. en

Ændringsforslag 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, og at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv; er af den 
opfattelse, at "backend-operatøren" af 
hensyn til retssikkerheden i hele Unionen 
bør være omfattet af de samme 
bestemmelser om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren;

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, er nødvendige, 
og de bør drøftes i forbindelse med en 
revision af dette direktiv;

Or. en

Ændringsforslag 70
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, og at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv; er af den 
opfattelse, at "backend-operatøren" af 
hensyn til retssikkerheden i hele Unionen 
bør være omfattet af de samme 
bestemmelser om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren;

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, og at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv; er af den 
opfattelse, at "backend-operatøren" af 
hensyn til retssikkerheden i hele Unionen 
bør være omfattet af de samme 
bestemmelser om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren, 
uanset dennes forholdsmæssige 
erstatningsansvar i henhold til deres 
bidrag til risiko for skader, der reguleres 
af disse bestemmelser;

Or. en

Ændringsforslag 71
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, og at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv; er af den 
opfattelse, at "backend-operatøren" af 

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
bør revideres, og at der i denne 
forbindelse bør ske en tilpasning af 
definitionerne af produkt og fejl for at 
åbne mulighed for civilretlige 
erstatningskrav mod producenten af et 
defekt AI-system; er af den opfattelse, at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet bør drøftes i 
forbindelse med en revision af dette 
direktiv; er af den opfattelse, at "backend-
operatøren" af hensyn til retssikkerheden i 
hele Unionen bør være omfattet af de 
samme bestemmelser om erstatningsansvar 
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hensyn til retssikkerheden i hele Unionen 
bør være omfattet af de samme 
bestemmelser om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren;

som producenten, fabrikanten og 
udvikleren;

Or. de

Ændringsforslag 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, og at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv; er af den 
opfattelse, at "backend-operatøren" af 
hensyn til retssikkerheden i hele Unionen 
bør være omfattet af de samme 
bestemmelser om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren;

7. mener, at produktansvarsdirektivet i 
mere end 30 år har vist sig at være et 
effektivt middel til at få erstatning for 
skader forårsaget af et defekt produkt; 
bemærker derfor, at fordi dette direktiv 
også bør anvendes for så vidt angår 
civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, skal 
det opdateres, så det omfatter AI-
systemer; understreger, at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv; bemærker, at 
"backend-operatøren" ikke nødvendigvis 
er den samme som producenten, da det 
også kan være udvikleren eller 
programmøren, og derfor kan "backend-
operatøren" med rette dækkes af en anden 
erstatningsansvarsordning end den, der 
fremgår af produktansvarsdirektivet;

Or. en

Ændringsforslag 73
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 7
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, og at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv; er af den 
opfattelse, at "backend-operatøren" af 
hensyn til retssikkerheden i hele Unionen 
bør være omfattet af de samme 
bestemmelser om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren;

7. mener, at produktansvarsdirektivet 
har vist sig at være et effektivt middel til at 
få erstatning for skader forårsaget af et 
defekt produkt; bemærker derfor, at dette 
direktiv også bør anvendes for så vidt 
angår civilretlige erstatningskrav mod 
producenten af et defekt AI-system, når 
AI-systemet kan klassificeres som et 
produkt, der er omfattet heraf, og at 
lovgivningsmæssige tilpasninger af 
produktansvarsdirektivet, som måtte være 
nødvendige, bør drøftes i forbindelse med 
en revision af dette direktiv under 
hensyntagen til nye civilretlige 
erstatningsansvarsordninger for kunstig 
intelligens; er af den opfattelse, at 
"backend-operatøren" af hensyn til 
retssikkerheden i hele Unionen bør være 
omfattet af de samme bestemmelser om 
erstatningsansvar som producenten, 
fabrikanten og udvikleren;

Or. ro

Ændringsforslag 74
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at medlemsstaternes 
gældende lovgivning baseret på 
culpaansvar i de fleste tilfælde giver et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for 
personer, der lider skade som følge af 
indgreb fra en tredjepart såsom en hacker, 
eller på hvis ejendom en sådan tredjepart 
forvolder skade, idet indgrebet i reglen 
udgør en culpabaseret handling; bemærker, 
at der kun synes at være behov for 
yderligere regler om erstatningsansvar i 
tilfælde, hvor tredjeparten ikke kan spores 

8. mener, at medlemsstaternes 
gældende lovgivning baseret på 
culpaansvar i de fleste tilfælde giver et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for 
personer, der lider skade som følge af 
indgreb fra en tredjepart såsom en hacker, 
eller på hvis ejendom en sådan tredjepart 
forvolder skade, idet indgrebet i reglen 
udgør en culpabaseret handling; bemærker, 
at der kun synes at være behov for 
yderligere regler om erstatningsansvar i 
tilfælde, hvor tredjeparten ikke kan spores 
eller er uden midler; nuancerer dog, at 
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eller er uden midler; dette er uagtet en ondsindet hensigt eller 
grov uagtsomhed hos brugeren af 
applikationen, og det skal der tages højde 
for som supplement til operatørens eller 
producentens objektive erstatningsansvar;

Or. en

Ændringsforslag 75
Jiří Pospíšil

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at medlemsstaternes 
gældende lovgivning baseret på 
culpaansvar i de fleste tilfælde giver et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for 
personer, der lider skade som følge af 
indgreb fra en tredjepart såsom en hacker, 
eller på hvis ejendom en sådan tredjepart 
forvolder skade, idet indgrebet i reglen 
udgør en culpabaseret handling; bemærker, 
at der kun synes at være behov for 
yderligere regler om erstatningsansvar i 
tilfælde, hvor tredjeparten ikke kan spores 
eller er uden midler;

8. mener, at medlemsstaternes 
gældende lovgivning baseret på 
culpaansvar i de fleste tilfælde giver et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for 
personer, der lider skade som følge af 
indgreb fra en tredjepart såsom en hacker, 
eller på hvis ejendom en sådan tredjepart 
forvolder skade, idet indgrebet i reglen 
udgør en culpabaseret handling; bemærker, 
at der kun synes at være behov for 
yderligere regler om erstatningsansvar i 
tilfælde, hvor tredjeparten ikke kan spores 
eller er uden midler, eller i tilfælde, hvor 
det ville være uforholdsmæssigt vanskeligt 
for den skadelidte part at løfte 
bevisbyrden;

Or. cs

Ændringsforslag 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. mener, at medlemsstaternes 
gældende lovgivning baseret på 

8. Medlemsstaternes gældende 
lovgivning baseret på culpaansvar giver 
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culpaansvar i de fleste tilfælde giver et 
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for 
personer, der lider skade som følge af 
indgreb fra en tredjepart såsom en hacker, 
eller på hvis ejendom en sådan tredjepart 
forvolder skade, idet indgrebet i reglen 
udgør en culpabaseret handling; bemærker, 
at der kun synes at være behov for 
yderligere regler om erstatningsansvar i 
tilfælde, hvor tredjeparten ikke kan spores 
eller er uden midler;

også i de fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling. bemærker, at der 
synes at være behov for yderligere regler 
om erstatningsansvar på grund af disse 
særegenheder ved AI-systemer;

Or. en

Ændringsforslag 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. anser det derfor for 
hensigtsmæssigt, at denne betænkning 
fokuserer på civilretlige erstatningskrav 
mod udbrederen af et AI-system; 
bekræfter, at udbrederens 
erstatningsansvar retfærdiggøres af det 
forhold, at vedkommende kontrollerer en 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
som kan sammenlignes med en ejer af en 
bil eller et kæledyr; mener, at det på grund 
af AI-systemets kompleksitet og 
konnektivitet i mange tilfælde vil være 
udbrederen, som er det første synlige 
kontaktpunkt for den berørte person;

9. anser det derfor for 
hensigtsmæssigt, at denne betænkning 
fokuserer på civilretlige erstatningskrav 
mod frontend-operatøren og backend-
operatøren af et AI-system; bekræfter, at 
frontend-operatørens erstatningsansvar 
retfærdiggøres af det forhold, at 
vedkommende drager fordel af brugen af 
AI-systemet, som kan sammenlignes med 
en ejer af en bil eller et kæledyr; mener, at 
det på grund af AI-systemets kompleksitet 
og konnektivitet i mange tilfælde vil være 
frontend-operatøren, som er det første 
synlige kontaktpunkt for den berørte 
person; mener omvendt, at backend-
operatørens erstatningsansvar i henhold 
til denne forordning er baseret på det 
faktum, at vedkommende er den person, 
der løbende definerer den relevante 
teknologis funktioner og yder vigtig og 
kontinuerlig backend-support og derfor 
har den faktiske kontrol over 
driftsrisiciene;
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Or. en

Ændringsforslag 78
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. anser det derfor for 
hensigtsmæssigt, at denne betænkning 
fokuserer på civilretlige erstatningskrav 
mod udbrederen af et AI-system; 
bekræfter, at udbrederens 
erstatningsansvar retfærdiggøres af det 
forhold, at vedkommende kontrollerer en 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
som kan sammenlignes med en ejer af en 
bil eller et kæledyr; mener, at det på grund 
af AI-systemets kompleksitet og 
konnektivitet i mange tilfælde vil være 
udbrederen, som er det første synlige 
kontaktpunkt for den berørte person;

9. anser det derfor for 
hensigtsmæssigt, at denne betænkning 
fokuserer på civilretlige erstatningskrav 
mod operatøren af et AI-system; 
bekræfter, at operatørens erstatningsansvar 
retfærdiggøres af det forhold, at 
vedkommende kontrollerer de risici, der er 
forbundet med AI-systemet, som kan 
sammenlignes med en ejer af en bil eller et 
kæledyr;

Or. en

Ændringsforslag 79
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. anser det derfor for 
hensigtsmæssigt, at denne betænkning 
fokuserer på civilretlige erstatningskrav 
mod udbrederen af et AI-system; 
bekræfter, at udbrederens 
erstatningsansvar retfærdiggøres af det 
forhold, at vedkommende kontrollerer en 
risiko, der er forbundet med AI-systemet, 
som kan sammenlignes med en ejer af en 
bil eller et kæledyr; mener, at det på grund 

9. anser det derfor for 
hensigtsmæssigt, at denne betænkning 
fokuserer på civilretlige erstatningskrav 
mod operatøren af et AI-system; 
bekræfter, at operatørens erstatningsansvar 
retfærdiggøres af det forhold, at 
vedkommende kontrollerer en risiko, der er 
forbundet med AI-systemet, som kan 
sammenlignes med en ejer af en bil eller et 
kæledyr; mener, at det på grund af AI-
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af AI-systemets kompleksitet og 
konnektivitet i mange tilfælde vil være 
udbrederen, som er det første synlige 
kontaktpunkt for den berørte person;

systemets kompleksitet og konnektivitet i 
mange tilfælde vil være operatøren, som er 
det første synlige kontaktpunkt for den 
berørte person;

Or. en

Ændringsforslag 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Overskrift 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Udbrederens erstatningsansvar Frontend- og backend-operatørens 
erstatningsansvar

Or. en

Ændringsforslag 81
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Overskrift 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Udbrederens erstatningsansvar Operatørens erstatningsansvar

Or. en

Ændringsforslag 82
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Overskrift 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Udbrederens erstatningsansvar Operatørens erstatningsansvar

Or. en
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Ændringsforslag 83
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle AI-
systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen;

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle AI-
systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse, især i tilfælde, hvor de mulige 
berørte normalt ikke har et 
kontraktforhold til operatøren; mener, at 
de potentielle ofre for skader ofte ikke er 
opmærksomme på handlingen og i reglen 
ikke kan gøre erstatningskrav gældende 
over for udbrederen i henhold til en 
kontrakt; bemærker, at sådanne 
tredjeparter, når skader indtræffer, i så fald 
kun vil have et erstatningskrav baseret på 
culpaansvar og kan få vanskeligt ved at 
bevise fejl hos AI-systemudbrederen;

Or. ro

Ændringsforslag 84
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle 
AI-systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
operatøren, i princippet bør dække alle AI-
systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
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virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen;

virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid kræver 
yderligere overvejelse, samtidig med at 
man ikke må overse andre former for 
risici, der potentielt kan forårsages af AI-
systemer; mener, at de potentielle ofre for 
skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
operatøren i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemoperatøren;

Or. en

Ændringsforslag 85
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle AI-
systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen;

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle AI-
systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen, og at sådanne 
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ansvarskrav dermed slår fejl;

Or. de

Ændringsforslag 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle 
AI-systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen;

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer frontend- 
og backend-operatøren, i princippet bør 
dække alle AI-systemdriftshandlinger, 
uanset hvor de finder sted, og om de er 
fysiske eller virtuelle; mener, at de 
potentielle ofre for skader ofte ikke er 
opmærksomme på handlingen og i reglen 
ikke kan gøre erstatningskrav gældende 
over for frontend- og backend-operatøren 
i henhold til en kontrakt; bemærker, at 
sådanne tredjeparter, når skader indtræffer, 
i så fald kun vil have et erstatningskrav 
baseret på culpaansvar og kan få vanskeligt 
ved at bevise fejl hos AI-systemets 
frontend- eller backend-operatør;

Or. en

Ændringsforslag 87
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle 

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
operatøren, i princippet bør dække alle AI-
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AI-systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen;

systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
operatøren i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemoperatøren;

Or. en

Ændringsforslag 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, i princippet bør dække alle AI-
systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen;

10. mener, at bestemmelser om 
erstatningsansvar, der involverer 
udbrederen, bør dække alle AI-
systemdriftshandlinger, uanset hvor de 
finder sted, og om de er fysiske eller 
virtuelle; bemærker, at handlinger i 
offentlige rum, der udsætter mange 
tredjeparter for en risiko, imidlertid udgør 
tilfælde, som kræver yderligere 
overvejelse; mener, at de potentielle ofre 
for skader ofte ikke er opmærksomme på 
handlingen og i reglen ikke kan gøre 
erstatningskrav gældende over for 
udbrederen i henhold til en kontrakt; 
bemærker, at sådanne tredjeparter, når 
skader indtræffer, i så fald kun vil have et 
erstatningskrav baseret på culpaansvar og 
kan få vanskeligt ved at bevise fejl hos AI-
systemudbrederen;
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Or. fr

Ændringsforslag 89
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. finder det formålstjenligt at 
definere udbrederen som den person, der 
træffer afgørelse om anvendelsen af AI-
systemet, udøver kontrol over risikoen og 
drager fordel af driften af det; mener, at "at 
udøve kontrol" betyder enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, eller 
som ændrer specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet;

11. finder det formålstjenligt at 
definere udbrederen som den person, der 
træffer afgørelse om anvendelsen af AI-
systemet, udøver kontrol over risikoen og 
drager fordel af driften af det; mener, at "at 
udøve kontrol" betyder enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, eller 
som ændrer specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet; mener, at 
personer, der varetager udbredelse, skal 
kontrollere udviklernes gode hensigter i 
hele værdikæden med henblik på at sikre 
forbrugerbeskyttelsen takket være en AI, 
som man kan have tillid til;

Or. fr

Ændringsforslag 90
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. finder det formålstjenligt at 
definere udbrederen som den person, der 
træffer afgørelse om anvendelsen af AI-
systemet, udøver kontrol over risikoen og 
drager fordel af driften af det; mener, at "at 
udøve kontrol" betyder enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, 
eller som ændrer specifikke funktioner 

11. finder det formålstjenligt at 
definere operatøren som den person, der 
udøver en grad af kontrol over en risiko i 
forbindelse med AI-systemets drift og 
funktion og drager fordel af driften af det; 
mener, at "at udøve kontrol" betyder 
enhver handling fra operatørens side, der 
påvirker driften af AI-systemet og dermed 
i hvilket omfang, det udsætter tredjemand 
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eller processer i AI-systemet; for dets potentielle risici; mener, at disse 
handlinger kunne påvirke driften fra start 
til slut ved at bestemme input, output eller 
resultater eller ændre specifikke 
funktioner eller processer i AI-systemet;

Or. en

Ændringsforslag 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. finder det formålstjenligt at 
definere udbrederen som den person, der 
træffer afgørelse om anvendelsen af AI-
systemet, udøver kontrol over risikoen og 
drager fordel af driften af det; mener, at 
"at udøve kontrol" betyder enhver handling 
fra udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, eller 
som ændrer specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet;

11. finder det formålstjenligt at 
definere udbrederen som den fysiske eller 
juridiske person, der deltager i 
markedsføringen af AI-systemet eller i 
tilrådighedsstillelsen for brugerne og 
sikrer driften eller forvaltningen af det og 
udøver kontrol; mener, at "at udøve 
kontrol" betyder enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, eller 
som ændrer specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet;

Or. fr

Ændringsforslag 92
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. finder det formålstjenligt at 
definere udbrederen som den person, der 
træffer afgørelse om anvendelsen af AI-
systemet, udøver kontrol over risikoen og 
drager fordel af driften af det; mener, at 
"at udøve kontrol" betyder enhver 

11. finder det formålstjenligt at 
definere frontend-operatøren som den 
person, der drager fordel af anvendelsen af 
AI-systemet, og som har glæde af dets 
funktioner; mener, at backend-operatøren 
er defineret som den person, der løbende 
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handling fra udbrederens side, der 
påvirker måden, hvorpå driften foregår, 
fra start til slut, eller som ændrer 
specifikke funktioner eller processer i AI-
systemet;

definerer den relevante teknologis 
funktioner og yder vigtig og kontinuerlig 
backend-support og derfor har den 
faktiske kontrol over driftsrisiciene;

Or. en

Ændringsforslag 93
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11. finder det formålstjenligt at 
definere udbrederen som den person, der 
træffer afgørelse om anvendelsen af AI-
systemet, udøver kontrol over risikoen og 
drager fordel af driften af det; mener, at "at 
udøve kontrol" betyder enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, eller 
som ændrer specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet;

11. finder det formålstjenligt at 
definere operatøren som den person, der 
udøver kontrol over risikoen og drager 
fordel af driften af det; mener, at "at udøve 
kontrol" betyder enhver handling fra 
operatørens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, eller 
som ændrer specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet;

Or. en

Ændringsforslag 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er mere end én 
udbreder; mener, at alle udbredere i så 
tilfælde bør være solidarisk ansvarlige og 
samtidig have proportionel ret til regres 
mod hinanden;

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er mere end én 
operatør, for eksempel en backend- og 
frontend-operatør; mener, at alle 
operatører i så tilfælde bør være solidarisk 
ansvarlige og samtidig have proportionel 
ret til regres mod hinanden som afspejling 
af det niveau af kontrol, hver part har 
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over den materialiserede risiko;

Or. en

Ændringsforslag 95
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er mere end én 
udbreder; mener, at alle udbredere i så 
tilfælde bør være solidarisk ansvarlige og 
samtidig have proportionel ret til regres 
mod hinanden;

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er mere end én 
udbreder; mener, at alle udbredere i så 
tilfælde bør være solidarisk ansvarlige og 
samtidig have proportionel ret til regres 
mod hinanden i overensstemmelse med 
niveauet for operationel risikokontrol;

Or. ro

Ændringsforslag 96
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er mere end én 
udbreder; mener, at alle udbredere i så 
tilfælde bør være solidarisk ansvarlige og 
samtidig have proportionel ret til regres 
mod hinanden;

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er mere end én 
operatør; mener, at alle operatører og om 
relevant brugere i så tilfælde bør være 
solidarisk ansvarlige og samtidig have 
proportionel ret til regres mod hinanden;

Or. en

Ændringsforslag 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
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Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er mere end én 
udbreder; mener, at alle udbredere i så 
tilfælde bør være solidarisk ansvarlige og 
samtidig have proportionel ret til regres 
mod hinanden;

12. bemærker, at der kan være 
situationer, hvor der er flere frontend- og 
backend-operatører; mener, at de alle i så 
tilfælde bør være solidarisk ansvarlige og 
samtidig have proportionel ret til regres 
mod hinanden;

Or. en

Ændringsforslag 98
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 12 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12a. bemærker, at det hverken er 
nødvendigt eller ønskværdigt at give 
kunstig intelligens status som juridisk 
person, idet ansvaret for skader, der 
opstår som følge af denne nye teknologis 
funktion, kan og bør tillægges den 
ansvarlige producent eller udbreder;

Or. en

Ændringsforslag 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Overskrift 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Forskellige erstatningsansvarsregler for 
forskellige risici

Ingen risikobaseret tilgang i 
erstatningsansvarsfasen

Or. en
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Ændringsforslag 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system udbrederen 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko, i 
langt højere grad bringer offentligheden i 
fare; mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

13. minder om, at en risikobaseret 
tilgang til AI på erstatningsansvarstrinnet 
ikke er formålstjenlig, idet skaden er 
opstået, og produktet har vist sig at være 
et risikoprodukt; bemærker, at såkaldte 
lavrisikoanvendelser ligeledes kan 
forårsage alvorlige tab eller skader;

Or. en

Ændringsforslag 101
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system udbrederen 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko, i langt 
højere grad bringer offentligheden i fare; 
mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor med hensyn til ansvaret, hvilken 
type AI-system udbrederen udøver kontrol 
over; bemærker, at et AI-system, der 
indebærer en høj iboende risiko, i langt 
højere grad bringer offentligheden i fare; 
mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

Or. ro
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Ændringsforslag 102
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system udbrederen 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko, i langt 
højere grad bringer offentligheden i fare; 
mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system operatøren 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko og 
arbejder autonomt, i langt højere grad 
bringer offentligheden i fare; mener, at det 
i lyset af de juridiske udfordringer, som 
AI-systemer udgør i forhold til de 
gældende erstatningsansvarsordninger, 
forekommer rimeligt at indføre en ordning 
med objektivt erstatningsansvar for disse 
autonome højrisiko-AI-systemer;

Or. en

Ændringsforslag 103
Emil Radev

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system udbrederen 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko, i langt 
højere grad bringer offentligheden i fare; 
mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system udbrederen 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko, i langt 
højere grad bringer offentligheden i fare; 
mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende civilretlige 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en fælles ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

Or. bg
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Ændringsforslag 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system udbrederen 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko, i langt 
højere grad bringer offentligheden i fare; 
mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

13. anerkender, at det er en afgørende 
faktor, hvilken type AI-system operatøren 
udøver kontrol over; bemærker, at et AI-
system, der indebærer en høj risiko, i langt 
højere grad bringer offentligheden i fare; 
mener, at det i lyset af de juridiske 
udfordringer, som AI-systemer udgør i 
forhold til de gældende 
erstatningsansvarsordninger, forekommer 
rimeligt at indføre en ordning med 
objektivt erstatningsansvar for disse 
højrisiko-AI-systemer;

Or. en

Ændringsforslag 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere 
personer på en tilfældig måde, som 
umuligt kan forudses; mener, at 
potentialets størrelse afhænger af 
samspillet mellem alvorligheden af den 
mulige skade, der kan forvoldes, 
sandsynligheden for, at risikoen 
indtræder, og måden, hvorpå AI-systemet 
anvendes;

14. understreger, at 
erstatningsansvarsmodellen for 
produkter, der indeholder AI-systemer, 
skal håndteres i en totrinsproces: for det 
første fastlæggelse af culpaansvar hos 
frontend-operatøren, over for hvilken den 
berørte person skal have ret til gøre krav 
på skader, med mulighed for at frontend-
operatøren kan bevise sit manglende 
ansvar ved at overholde sin pligt til 
rettidig omhu bestående af regelmæssig 
installation af alle tilgængelige 
opdateringer; påpeger, at hvis denne 
forpligtelse opfyldes, anses rettidig omhu 
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for at være udvist; for det andet bør 
backend-operatøren holdes objektivt 
ansvarlig, hvis der ikke kan konstateres 
fejl hos frontend-operatøren; bemærker, 
at en sådan totrinsproces er afgørende for 
at sikre, at ofre får effektiv erstatning for 
skader, der forårsages af AI-drevne 
systemer;

Or. en

Ændringsforslag 106
Emil Radev

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere personer 
på en tilfældig måde, som umuligt kan 
forudses; mener, at potentialets størrelse 
afhænger af samspillet mellem 
alvorligheden af den mulige skade, der kan 
forvoldes, sandsynligheden for, at risikoen 
indtræder, og måden, hvorpå AI-systemet 
anvendes;

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere personer 
på en tilfældig måde, som umuligt kan 
forudses; mener, at der ved afgørelsen af, 
om et AI-system er et højrisikosystem, 
også bør tages hensyn til den sektor, hvor 
der kan forventes at opstå høj risiko, og 
arten af de gennemførte aktiviteter; 
mener, at potentialets størrelse afhænger af 
samspillet mellem alvorligheden af den 
mulige skade, der kan forvoldes, 
sandsynligheden for, at risikoen indtræder, 
og måden, hvorpå AI-systemet anvendes;

Or. bg

Ændringsforslag 107
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere personer 
på en tilfældig måde, som umuligt kan 
forudses; mener, at potentialets størrelse 
afhænger af samspillet mellem 
alvorligheden af den mulige skade, der kan 
forvoldes, sandsynligheden for, at risikoen 
indtræder, og måden, hvorpå AI-systemet 
anvendes;

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere personer 
på en måde, der er baseret på teknologiens 
autonome beslutningstagning, og som 
dermed umuligt kan forudses; mener, at 
potentialets størrelse afhænger af 
samspillet mellem alvorligheden af den 
mulige skade, der kan forvoldes, 
sandsynligheden for, at risikoen indtræder, 
og måden, hvorpå AI-systemet anvendes;

Or. en

Ændringsforslag 108
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere personer 
på en tilfældig måde, som umuligt kan 
forudses; mener, at potentialets størrelse 
afhænger af samspillet mellem 
alvorligheden af den mulige skade, der kan 
forvoldes, sandsynligheden for, at risikoen 
indtræder, og måden, hvorpå AI-systemet 
anvendes;

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere personer 
på en tilfældig måde, som går ud over det, 
man med rimelighed kan forvente at dets 
tilsigtede brug; mener, at potentialets 
størrelse afhænger af samspillet mellem 
alvorligheden af den mulige skade, der kan 
forvoldes, sandsynligheden for, at risikoen 
indtræder, og måden, hvorpå AI-systemet 
anvendes;

Or. en

Ændringsforslag 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 14
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde skade på én eller flere personer 
på en tilfældig måde, som umuligt kan 
forudses; mener, at potentialets størrelse 
afhænger af samspillet mellem 
alvorligheden af den mulige skade, der kan 
forvoldes, sandsynligheden for, at risikoen 
indtræder, og måden, hvorpå AI-systemet 
anvendes;

14. er af den opfattelse, at et AI-system 
udgør en høj risiko, hvis dets autonome 
drift indebærer et betydeligt potentiale for 
at forvolde fysisk, psykisk eller immateriel 
skade på én eller flere personer på en 
tilfældig måde, som umuligt kan forudses; 
mener, at potentialets størrelse afhænger af 
samspillet mellem alvorligheden af den 
mulige skade, der kan forvoldes, 
sandsynligheden for, at risikoen indtræder, 
og måden, hvorpå AI-systemet anvendes;

Or. fr

Ændringsforslag 110
Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 
eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter 
nationale eksperter fra medlemsstaterne 
og interessenter; mener, at en 
afbalanceret sammensætning af 
medlemmerne af "Ekspertgruppen på 
Højt Niveau om Kunstig Intelligens" vil 
kunne tjene som eksempel for dannelsen 
af gruppen af interessenter;

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med det nyoprettede 
europæiske agentur for kunstig 
intelligens;

Or. fr



AM\1205914DA.docx 61/155 PE652.460v01-00

DA

Ændringsforslag 111
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 
eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter nationale 
eksperter fra medlemsstaterne og 
interessenter; mener, at en afbalanceret 
sammensætning af medlemmerne af 
"Ekspertgruppen på Højt Niveau om 
Kunstig Intelligens" vil kunne tjene som 
eksempel for dannelsen af gruppen af 
interessenter;

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres udtømmende i et bilag til 
den foreslåede forordning; anerkender, at 
det i betragtning af den hurtige 
teknologiske udvikling og den nødvendige 
tekniske ekspertise bør være op til 
Kommissionen at revidere dette bilag hver 
sjette måned og om nødvendigt ændre det 
ved en delegeret retsakt; mener, at 
Kommissionen bør arbejde tæt sammen 
med et nyoprettet stående udvalg svarende 
til det eksisterende Stående Udvalg 
vedrørende Udgangsstoffer eller Det 
Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer, som 
omfatter nationale eksperter fra 
medlemsstaterne og interessenter; mener, 
at en afbalanceret sammensætning af 
medlemmerne af "Ekspertgruppen på Højt 
Niveau om Kunstig Intelligens" vil kunne 
tjene som eksempel for dannelsen af 
gruppen af interessenter; er også af den 
opfattelse, at Europa-Parlamentet bør 
udpege rådgivende eksperter til at rådgive 
det nyoprettede stående udvalg;

Or. ro

Ændringsforslag 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
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foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 
eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter nationale 
eksperter fra medlemsstaterne og 
interessenter; mener, at en afbalanceret 
sammensætning af medlemmerne af 
"Ekspertgruppen på Højt Niveau om 
Kunstig Intelligens" vil kunne tjene som 
eksempel for dannelsen af gruppen af 
interessenter;

foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 
eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter nationale 
eksperter fra medlemsstaterne og 
interessenter; mener, at en afbalanceret 
sammensætning af medlemmerne af 
"Ekspertgruppen på Højt Niveau om 
Kunstig Intelligens" vil kunne tjene som 
eksempel for dannelsen af gruppen af 
interessenter med deltagelse af eksperter i 
etik og antropologer, sociologer og 
specialister i mental sundhed;

Or. fr

Ændringsforslag 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det 
i betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen 
at revidere dette bilag hver sjette måned 
og om nødvendigt ændre det ved en 
delegeret retsakt; mener, at 
Kommissionen bør arbejde tæt sammen 
med et nyoprettet stående udvalg svarende 
til det eksisterende Stående Udvalg 
vedrørende Udgangsstoffer eller Det 
Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer, som 
omfatter nationale eksperter fra 

15. understreger, at en risikobaseret 
tilgang til AI inden for den eksisterende 
erstatningsansvarsramme kan skabe 
unødvendig fragmentering på tværs af EU 
og skabe juridisk usikkerhed, 
fortolkningsproblemer og forvirring 
blandt brugerne, der ville stå over for 
forskellige niveauer af beskyttelse 
afhængigt af, om AI-systemet er 
klassificeret som værende af høj eller lav 
risiko, hvilket brugerne ikke selv kan 
vurdere; mener, at det, når skaden er sket, 
er irrelevant, om et AI-system er 
klassificeret som værende af høj eller lav 
risiko, og at det vigtige er, at berørte 
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medlemsstaterne og interessenter; mener, 
at en afbalanceret sammensætning af 
medlemmerne af "Ekspertgruppen på 
Højt Niveau om Kunstig Intelligens" vil 
kunne tjene som eksempel for dannelsen 
af gruppen af interessenter;

personer kan få fuld erstatning for skader 
uanset risikokategorien;

Or. en

Ændringsforslag 114
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 
eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter nationale 
eksperter fra medlemsstaterne og 
interessenter; mener, at en afbalanceret 
sammensætning af medlemmerne af 
"Ekspertgruppen på Højt Niveau om 
Kunstig Intelligens" vil kunne tjene som 
eksempel for dannelsen af gruppen af 
interessenter;

15. anerkender, at det i betragtning af 
den hurtige teknologiske udvikling og den 
nødvendige tekniske ekspertise bør være 
op til Kommissionen inden for rammerne 
af en delegeret retsakt, hvor Europa-
Parlamentet kan fremsætte sine 
indvendinger, at udarbejde en liste over 
højrisiko-AI-systemer; mener, at 
Kommissionen bør arbejde tæt sammen 
med et nyoprettet stående udvalg svarende 
til det eksisterende Stående Udvalg 
vedrørende Udgangsstoffer eller Det 
Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer, som 
omfatter nationale eksperter fra 
medlemsstaterne og interessenter; mener, 
at en afbalanceret sammensætning af 
medlemmerne af "Ekspertgruppen på Højt 
Niveau om Kunstig Intelligens" vil kunne 
tjene som eksempel for dannelsen af 
gruppen af interessenter;

Or. de

Ændringsforslag 115
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
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Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 
eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter nationale 
eksperter fra medlemsstaterne og 
interessenter; mener, at en afbalanceret 
sammensætning af medlemmerne af 
"Ekspertgruppen på Højt Niveau om 
Kunstig Intelligens" vil kunne tjene som 
eksempel for dannelsen af gruppen af 
interessenter;

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver tredje måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 
eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter nationale 
eksperter fra medlemsstaterne og 
interessenter; mener, at en afbalanceret 
sammensætning af medlemmerne af 
"Ekspertgruppen på Højt Niveau om 
Kunstig Intelligens" vil kunne tjene som 
eksempel for dannelsen af gruppen af 
interessenter;

Or. en

Ændringsforslag 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
arbejde tæt sammen med et nyoprettet 
stående udvalg svarende til det 

15. anbefaler, at alle højrisiko-AI-
systemer opføres i et bilag til den 
foreslåede forordning; anerkender, at det i 
betragtning af den hurtige teknologiske 
udvikling og den nødvendige tekniske 
ekspertise bør være op til Kommissionen at 
revidere dette bilag hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved en delegeret 
retsakt; mener, at Kommissionen bør 
informeres af et nyoprettet stående udvalg 
svarende til det eksisterende Stående 
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eksisterende Stående Udvalg vedrørende 
Udgangsstoffer eller Det Tekniske Udvalg 
for Motorkøretøjer, som omfatter nationale 
eksperter fra medlemsstaterne og 
interessenter; mener, at en afbalanceret 
sammensætning af medlemmerne af 
"Ekspertgruppen på Højt Niveau om 
Kunstig Intelligens" vil kunne tjene som 
eksempel for dannelsen af gruppen af 
interessenter;

Udvalg vedrørende Udgangsstoffer eller 
Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer, 
som omfatter nationale eksperter fra 
medlemsstaterne og interessenter; mener, 
at en afbalanceret sammensætning af 
medlemmerne af "Ekspertgruppen på Højt 
Niveau om Kunstig Intelligens" vil kunne 
tjene som eksempel for dannelsen af 
gruppen af interessenter;

Or. en

Ændringsforslag 117
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. bemærker, at udviklingen af 
teknologier, der er baseret på kunstig 
intelligens, er ekstremt dynamisk og 
løbende accelererer; understreger, at der 
for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af 
brugerne er behov for en fast track-
tilgang til analyse af nye enheder og 
systemer, der anvender AI-systemer, som 
lanceres på det europæiske marked, i 
forhold til potentielle risici; anbefaler 
Kommissionen, at alle procedurer i denne 
henseende forenkles så meget, det er 
muligt;

Or. en

Ændringsforslag 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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15a. erkender, at den således oprettede 
liste ikke er udtømmende, navnlig med 
hensyn til endelige retsafgørelser, der i 
mellemtiden vil kunne have identificeret 
AI-systemer, som ikke optræder på listen;

Or. fr

Ændringsforslag 119
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. mener, at den foreslåede forordning 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække skader på vigtige 
lovbeskyttede rettigheder såsom liv, 
sundhed, fysisk integritet og ejendom, og 
fastlægge størrelsen og omfanget af 
erstatningen samt forældelsesfristen;

16. mener, at den foreslåede forordning 
bør fastlægge forældelsesfristen og i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække skader på vigtige 
lovbeskyttede rettigheder såsom liv, 
sundhed, fysisk integritet og ejendom, idet 
Kommissionen bør undersøge, om 
anvendelsesområdet bør udvides til 
økonomiske skader;

Or. de

Ændringsforslag 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. mener, at den foreslåede forordning 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække skader på vigtige 
lovbeskyttede rettigheder såsom liv, 
sundhed, fysisk integritet og ejendom, og 
fastlægge størrelsen og omfanget af 

16. mener, at den foreslåede forordning 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække materielle og immaterielle 
skader på vigtige lovbeskyttede rettigheder 
såsom liv, sundhed, fysisk, psykisk og 
moralsk integritet og ejendom, og 
fastlægge den vejledende størrelse og 
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erstatningen samt forældelsesfristen; omfanget af erstatningen samt 
forældelsesfristen;

Or. fr

Ændringsforslag 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. mener, at den foreslåede forordning 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække skader på vigtige 
lovbeskyttede rettigheder såsom liv, 
sundhed, fysisk integritet og ejendom, og 
fastlægge størrelsen og omfanget af 
erstatningen samt forældelsesfristen;

16. mener, som følge af AI-systemers 
særlig karakteristik, at den foreslåede 
forordning bør dække økonomiske og 
ikkeøkonomiske skader, herunder skader 
på immaterielle aktiver og data såsom tab 
eller læk af data, og bør sikre, at skader 
altid erstattes fuldt ud i overensstemmelse 
med den grundlæggende ret til erstatning 
for lidte skader;

Or. en

Ændringsforslag 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. mener, at den foreslåede forordning 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække skader på vigtige 
lovbeskyttede rettigheder såsom liv, 
sundhed, fysisk integritet og ejendom, og 
fastlægge størrelsen og omfanget af 
erstatningen samt forældelsesfristen;

16. mener, at den foreslåede forordning 
bør dække skader på vigtige lovbeskyttede 
rettigheder såsom liv, sundhed, fysisk 
integritet, ejendom og alvorlige 
ikkeøkonomiske skader, der resulterer i 
økonomiske tab, og fastlægge størrelsen og 
omfanget af erstatningen samt 
forældelsesfristen;

Or. en
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Ændringsforslag 123
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. mener, at den foreslåede forordning 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække skader på vigtige 
lovbeskyttede rettigheder såsom liv, 
sundhed, fysisk integritet og ejendom, og 
fastlægge størrelsen og omfanget af 
erstatningen samt forældelsesfristen;

16. mener, at den foreslåede forordning 
i overensstemmelse med medlemsstaternes 
ordninger med objektivt erstatningsansvar 
kun bør dække skader på vigtige 
lovbeskyttede rettigheder såsom liv, 
sundhed, fysisk integritet og ejendom, og 
fastlægge omfanget af erstatningen samt 
forældelsesfristen;

Or. en

Ændringsforslag 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 17
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen;

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen; mener i denne forbindelse, at 
den nationale lovgivning om 
erstatningens beløb og omfang og fristen 
for at fremsætte krav i forbindelse med 
skader forvoldt af AI-systemer fortsat skal 
være gældende;

Or. ro

Ændringsforslag 126
Emil Radev

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen;

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en afbeviselig formodning om fejl 
hos udbrederen, idet bevisbyrden ligger 
hos udbrederen;

Or. bg

Ændringsforslag 127
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
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Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen;

17. fastslår, at de kriterier, der 
definerer niveauet af risiko for skade, der 
forårsages af AI-systemer, men som ikke 
er opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, fortsat skal være omfattet af 
culpaansvar; mener, at den berørte person 
ikke desto mindre bør nyde godt af en 
formodning om fejl hos operatøren, der 
kan frikende sig selv med bevis for at have 
udvist rettidig omhu;

Or. en

Ændringsforslag 128
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen;

17. fastslår, at alle aktiviteter, 
anordninger eller processer, der drives af 
AI-systemer, som forvolder skade, men 
som ikke er opført i bilaget til den 
foreslåede forordning, fortsat skal være 
omfattet af culpaansvar; mener, at den 
berørte person ikke desto mindre bør nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
operatøren;

Or. en

Ændringsforslag 129
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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17a. understreger, at producentens 
ansvar for systemet eller enheden, der er 
baseret på løsninger med kunstig 
intelligens, konsekvent bør knyttes til den 
manglende mulighed for aftalemæssig 
udelukkelse af civilretlige erstatningskrav 
i denne henseende – inklusive i 
businesses-to-business- og businesses-to-
administration-relationer;

Or. en

Ændringsforslag 130
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 17 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17a. anmoder Kommissionen om at 
evaluere behovet for regulering af aftaler 
for at forhindre aftalemæssige 
ansvarsfraskrivelser;

Or. en

Ændringsforslag 131
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. anser ansvarsrisikoen for at være en 
af de centrale faktorer, der afgør, om nye 
teknologier, produkter og tjenester får 
succes; bemærker, at en passende 
risikodækning også er afgørende i forhold 
til at kunne forsikre offentligheden om, at 
den kan nære tillid til den nye teknologi på 
trods af potentialet for at lide skade eller 
for at risikere sagsanlæg fra berørte 

18. anser ansvarsrisikoen for at være en 
af de centrale faktorer, der afgør, om nye 
teknologier, produkter og tjenester får 
succes; bemærker, at en passende 
risikodækning også er afgørende i forhold 
til at kunne forsikre offentligheden om, at 
den kan nære tillid til den nye teknologi på 
trods af potentialet for at lide skade eller 
for at risikere sagsanlæg fra berørte 
personer; bemærker samtidig, at dette 
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personer; regelsæt skal fokusere på behovet for at 
udnytte og forbedre fordelene ved AI-
systemer, samtidig med at der indføres 
robuste sikkerheder;

Or. ro

Ændringsforslag 132
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. anser ansvarsrisikoen for at være 
en af de centrale faktorer, der afgør, om 
nye teknologier, produkter og tjenester får 
succes; bemærker, at en passende 
risikodækning også er afgørende i forhold 
til at kunne forsikre offentligheden om, at 
den kan nære tillid til den nye teknologi på 
trods af potentialet for at lide skade eller 
for at risikere sagsanlæg fra berørte 
personer;

18. anser dækning af 
erstatningsansvar for at være en af de 
centrale faktorer, der afgør, om nye 
teknologier, produkter og tjenester får 
succes; bemærker, at en passende dækning 
af erstatningsansvar også er afgørende i 
forhold til at kunne forsikre offentligheden 
om, at den kan nære tillid til den nye 
teknologi på trods af potentialet for at lide 
skade eller for at risikere sagsanlæg fra 
berørte personer;

Or. en

Ændringsforslag 133
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. anser ansvarsrisikoen for at være 
en af de centrale faktorer, der afgør, om 
nye teknologier, produkter og tjenester får 
succes; bemærker, at en passende 
risikodækning også er afgørende i forhold 
til at kunne forsikre offentligheden om, at 
den kan nære tillid til den nye teknologi på 
trods af potentialet for at lide skade eller 

18. mener, at denne ansvarsordning, 
der sikrer en fuldstændig kompensation 
for den skade, som AI-systemer har 
forårsaget, indebærer, at udviklerne og 
producenterne skal være ekstra 
opmærksomme på sikkerheden i 
forbindelse med disse systemer; bemærker, 
at en fuldstændig risikodækning er 
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for at risikere sagsanlæg fra berørte 
personer;

afgørende i forhold til at kunne forsikre 
offentligheden om, at den kan nære tillid til 
den nye teknologi;

Or. fr

Ændringsforslag 134
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 18 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18a. er bevidst om det faktum, at 
uvished vedrørende risici ikke bør 
medføre prohibitivt høje 
forsikringspræmier og dermed være en 
hindring for forskning og innovation; 
foreslår, at der bør udvikles en særlig 
mekanisme mellem Kommissionen og 
forsikringsbranchen til håndtering af 
potentielle uvisheder i 
forsikringsbranchen;

Or. en

Ændringsforslag 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. er af den opfattelse, at alle 
udbredere af højrisiko-AI-systemer, der er 
opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, i lyset af det betydelige 
potentiale for at forvolde skade og under 
hensyntagen til direktiv 2009/103/EF7 bør 
være i besiddelse af en ansvarsforsikring; 
mener, at en sådan obligatorisk 
forsikringsordning for højrisiko-AI-
systemer bør omfatte størrelsen og 

19. er af den opfattelse, at en 
obligatorisk forsikringsordning for alle AI-
systemer ikke er den rigtige tilgang;
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omfanget af den erstatning, som 
fastsættes i den foreslåede forordning;

_________________
7EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Ændringsforslag 136
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. er af den opfattelse, at alle 
udbredere af højrisiko-AI-systemer, der er 
opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, i lyset af det betydelige 
potentiale for at forvolde skade og under 
hensyntagen til direktiv 2009/103/EF7 bør 
være i besiddelse af en ansvarsforsikring; 
mener, at en sådan obligatorisk 
forsikringsordning for højrisiko-AI-
systemer bør omfatte størrelsen og 
omfanget af den erstatning, som fastsættes 
i den foreslåede forordning;

19. er af den opfattelse, at alle 
operatører af højrisiko-AI-systemer, der er 
opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, i lyset af det betydelige 
potentiale for at forvolde skade og under 
hensyntagen til direktiv 2009/103/EF7 bør 
være i besiddelse af en ansvarsforsikring; 
mener, at en sådan obligatorisk 
forsikringsordning for højrisiko-AI-
systemer bør omfatte størrelsen og 
omfanget af den erstatning, som fastsættes 
i den foreslåede forordning; er bevidst om 
det faktum, at denne teknologi stadig er 
meget sjælden, idet den forudsætter et højt 
niveau af autonom beslutningstagning, og 
at de aktuelle forslag primært orienterer 
sig mod fremtiden;

_________________ _________________
7EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11. 7EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Ændringsforslag 137
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Punkt 19
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. er af den opfattelse, at alle 
udbredere af højrisiko-AI-systemer, der er 
opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, i lyset af det betydelige 
potentiale for at forvolde skade og under 
hensyntagen til direktiv 2009/103/EF7 bør 
være i besiddelse af en ansvarsforsikring; 
mener, at en sådan obligatorisk 
forsikringsordning for højrisiko-AI-
systemer bør omfatte størrelsen og 
omfanget af den erstatning, som 
fastsættes i den foreslåede forordning;

19. er af den opfattelse, at alle 
udbredere af højrisiko-AI-systemer, der er 
opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, i lyset af det betydelige 
potentiale for at forvolde skade og under 
hensyntagen til direktiv 2009/103/EF7 bør 
være i besiddelse af en ansvarsforsikring;

_________________ _________________
7 EFT L 263 af 07-10-2009, s. 11. 7 EFT L 263 af 07-10-2009, s. 11.

Or. de

Ændringsforslag 138
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. er af den opfattelse, at alle 
udbredere af højrisiko-AI-systemer, der er 
opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, i lyset af det betydelige 
potentiale for at forvolde skade og under 
hensyntagen til direktiv 2009/103/EF7 bør 
være i besiddelse af en ansvarsforsikring; 
mener, at en sådan obligatorisk 
forsikringsordning for højrisiko-AI-
systemer bør omfatte størrelsen og 
omfanget af den erstatning, som fastsættes 
i den foreslåede forordning;

19. er af den opfattelse, at alle 
operatører af højrisiko-AI-systemer, der er 
opført i bilaget til den foreslåede 
forordning, i lyset af det betydelige 
potentiale for at forvolde skade og under 
hensyntagen til direktiv 2009/103/EF7 bør 
være i besiddelse af en ansvarsforsikring; 
mener, at en sådan obligatorisk 
forsikringsordning for højrisiko-AI-
systemer bør omfatte størrelsen og 
omfanget af den erstatning, som fastsættes 
i den foreslåede forordning;

_________________ _________________
7EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11. 7EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11.

Or. en
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Ændringsforslag 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at en europæisk 
erstatningsmekanisme, der finansieres 
med offentlige midler, ikke er den rette 
metode til at råde bod på eventuelle 
forsikringsmæssige huller; mener, at det 
med de gode erfaringer in mente, som er 
gjort med reguleringsmæssige sandkasser 
inden for finansteknologisektoren, bør 
være op til forsikringsmarkedet at tilpasse 
eksisterende produkter eller skabe ny 
forsikringsdækning for de talrige sektorer 
og forskellige teknologier, produkter og 
tjenester, hvor der anvendes AI-systemer;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 140
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at en europæisk 
erstatningsmekanisme, der finansieres med 
offentlige midler, ikke er den rette metode 
til at råde bod på eventuelle 
forsikringsmæssige huller; mener, at det 
med de gode erfaringer in mente, som er 
gjort med reguleringsmæssige sandkasser 
inden for finansteknologisektoren, bør 
være op til forsikringsmarkedet at tilpasse 
eksisterende produkter eller skabe ny 
forsikringsdækning for de talrige sektorer 
og forskellige teknologier, produkter og 
tjenester, hvor der anvendes AI-systemer;

20. mener, at en europæisk 
erstatningsmekanisme, der finansieres med 
offentlige midler, ikke er den rette metode 
til at råde bod på eventuelle 
forsikringsmæssige huller; mener, at 
mangel på data om de risici, der er 
forbundet med AI-systemer, gør det svært 
for forsikringsbranchen at udvikle 
tilpassede eller nye forsikringsprodukter; 
mener, at det at overlade udviklingen af 
en obligatorisk forsikring helt til markedet 
sandsynligvis vil resultere i en 
universalløsning med uforholdsmæssigt 
høje priser og de forkerte incitamenter, 
hvilket vil stimulere operatører til at vælge 
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den billigste forsikring frem for den 
bedste dækning; mener, at Kommissionen 
bør arbejde tæt sammen med 
forsikringsbranchen for at se, hvordan 
data og innovative modeller kan anvendes 
til at udvikle forsikringer, der giver 
tilstrækkelig dækning til en pris, der er til 
at betale;

Or. en

Ændringsforslag 141
Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at en europæisk 
erstatningsmekanisme, der finansieres 
med offentlige midler, ikke er den rette 
metode til at råde bod på eventuelle 
forsikringsmæssige huller; mener, at det 
med de gode erfaringer in mente, som er 
gjort med reguleringsmæssige sandkasser 
inden for finansteknologisektoren, bør 
være op til forsikringsmarkedet at tilpasse 
eksisterende produkter eller skabe ny 
forsikringsdækning for de talrige sektorer 
og forskellige teknologier, produkter og 
tjenester, hvor der anvendes AI-systemer;

20. mener, at det er op til 
forsikringsselskaberne at tilpasse de 
eksisterende produkter eller skabe ny 
forsikringsdækning for de talrige sektorer 
og forskellige teknologier, produkter og 
tjenester, hvor der anvendes AI-systemer;

Or. fr

Ændringsforslag 142
Brando Benifei

Motion for a resolution
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at en europæisk 
erstatningsmekanisme, der finansieres 

20. understreger, at alene det, at 
skader forårsages af en ikkemenneskelig 
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med offentlige midler, ikke er den rette 
metode til at råde bod på eventuelle 
forsikringsmæssige huller; mener, at det 
med de gode erfaringer in mente, som er 
gjort med reguleringsmæssige sandkasser 
inden for finansteknologisektoren, bør 
være op til forsikringsmarkedet at tilpasse 
eksisterende produkter eller skabe ny 
forsikringsdækning for de talrige sektorer 
og forskellige teknologier, produkter og 
tjenester, hvor der anvendes AI-systemer;

agent, ikke bør begrænse omfanget af de 
skader, der kan kræves erstattet, og den 
bør heller ikke begrænse de former for 
erstatning, der kan tilbydes til den part, 
der lider den nævnte skade;

Or. en

Ændringsforslag 143
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. mener, at en europæisk 
erstatningsmekanisme, der finansieres med 
offentlige midler, ikke er den rette metode 
til at råde bod på eventuelle 
forsikringsmæssige huller; mener, at det 
med de gode erfaringer in mente, som er 
gjort med reguleringsmæssige sandkasser 
inden for finansteknologisektoren, bør 
være op til forsikringsmarkedet at tilpasse 
eksisterende produkter eller skabe ny 
forsikringsdækning for de talrige sektorer 
og forskellige teknologier, produkter og 
tjenester, hvor der anvendes AI-systemer;

20. mener, at en europæisk 
erstatningsmekanisme, der finansieres med 
offentlige midler, ikke er den rette metode 
til at råde bod på eventuelle 
forsikringsmæssige huller; mener, uagtet 
den førnævnte mekanisme mellem 
Kommissionen og forsikringsbranchen, at 
det med de gode erfaringer in mente, som 
er gjort med reguleringsmæssige 
sandkasser inden for 
finansteknologisektoren, bør være op til 
forsikringsmarkedet at tilpasse eksisterende 
produkter eller skabe ny 
forsikringsdækning for de talrige sektorer 
og forskellige teknologier, produkter og 
tjenester, hvor der anvendes AI-systemer;

Or. en

Ændringsforslag 144
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
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Bilag I – del A – stk. 1 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Denne betænkning omhandler et vigtigt 
aspekt af digitaliseringen, som selv formes 
af grænseoverskridende aktiviteter og 
global konkurrence. Følgende principper 
bør tjene som vejledning:

Denne betænkning omhandler et vigtigt 
aspekt af digitaliseringen, som selv formes 
af grænseoverskridende aktiviteter, global 
konkurrence og grundlæggende 
samfundsmæssige overvejelser. Følgende 
principper bør tjene som vejledning:

Or. en

Ændringsforslag 145
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Et ægte digitalt indre marked 
kræver fuld harmonisering ved en 
forordning.

- Et ægte digitalt indre marked 
kræver et niveau af fuld harmonisering 
med det formål ikke at forringe den 
juridiske beskyttelse af borgerne i hele 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 146
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Der skal tages hånd om nye retlige 
udfordringer, som opstår i forbindelse med 
indførelsen af systemer for kunstig 
intelligens (AI-systemer) ved at skabe 
maksimal retssikkerhed for producenten, 
udbrederen, den berørte person og enhver 
anden tredjepart.

- Der skal tages hånd om nye retlige 
udfordringer, som opstår i forbindelse med 
udviklingen af systemer for kunstig 
intelligens (AI-systemer) ved at skabe 
maksimal retssikkerhed i hele 
erstatningsansvarskæden, inklusive 
producenten, operatøren, den berørte 
person og enhver anden tredjepart.
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Or. en

Ændringsforslag 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Der skal tages hånd om nye retlige 
udfordringer, som opstår i forbindelse med 
indførelsen af systemer for kunstig 
intelligens (AI-systemer) ved at skabe 
maksimal retssikkerhed for producenten, 
udbrederen, den berørte person og enhver 
anden tredjepart.

- Der skal tages hånd om nye retlige 
udfordringer, som opstår i forbindelse med 
indførelsen af systemer for kunstig 
intelligens (AI-systemer) ved at skabe 
maksimal retssikkerhed for producenten, 
frontend-operatøren, backend-operatøren, 
den berørte person og enhver anden 
tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 148
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Der skal tages hånd om nye retlige 
udfordringer, som opstår i forbindelse med 
indførelsen af systemer for kunstig 
intelligens (AI-systemer) ved at skabe 
maksimal retssikkerhed for producenten, 
udbrederen, den berørte person og enhver 
anden tredjepart.

- Der skal tages hånd om nye retlige 
udfordringer, som opstår i forbindelse med 
indførelsen af systemer for kunstig 
intelligens (AI-systemer) ved at skabe 
maksimal retssikkerhed for producenten, 
operatøren, den berørte person og enhver 
anden tredjepart.

Or. en

Ændringsforslag 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
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Bilag I – del A – stk. 1 – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Der bør ikke ske overregulering, 
da dette vil hæmme europæisk innovation 
inden for kunstig intelligens, navnlig hvis 
teknologien, produktet eller tjenesten 
udvikles af SMV'er eller nystartede 
virksomheder.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 150
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Der bør ikke ske overregulering, da 
dette vil hæmme europæisk innovation 
inden for kunstig intelligens, navnlig hvis 
teknologien, produktet eller tjenesten 
udvikles af SMV'er eller nystartede 
virksomheder.

- Der bør ikke ske overregulering, og 
ekstra bureaukrati skal forhindres, da 
europæisk innovation inden for kunstig 
intelligens ellers vil blive hæmmet, navnlig 
hvis teknologien, produktet eller tjenesten 
udvikles af SMV'er eller nystartede 
virksomheder.

Or. de

Ændringsforslag 151
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Der bør ikke ske overregulering, da 
dette vil hæmme europæisk innovation 
inden for kunstig intelligens, navnlig hvis 
teknologien, produktet eller tjenesten 
udvikles af SMV'er eller nystartede 
virksomheder.

- Der bør ikke ske overregulering 
eller være juridisk usikkerhed, da dette vil 
hæmme europæisk innovation inden for 
kunstig intelligens, navnlig hvis 
teknologien, produktet eller tjenesten 
udvikles af SMV'er eller nystartede 
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virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 152
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 3 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- En civilretlig erstatningsansvarsordning 
for kunstig intelligens bør forsøge at finde 
balancen mellem beskyttelsen af 
offentligheden på den ene side og 
erhvervslivets incitamenter til at investere 
i innovation, navnlig AI-systemer, på den 
anden side.

Or. ro

Ændringsforslag 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- I stedet for at erstatte de 
eksisterende velfungerende 
erstatningsansvarsordninger bør der 
foretages nogle få specifikke tilpasninger 
ved at indføre nye og fremtidsorienterede 
ideer.

- I stedet for at erstatte de 
eksisterende velfungerende 
erstatningsansvarsordninger bør der 
foretages specifikke tilpasninger ved at 
indføre ideer, der er retligt operationelle 
og tilpasset AI-systemernes særlige 
karakteristika.

Or. fr

Ændringsforslag 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei



AM\1205914DA.docx 83/155 PE652.460v01-00

DA

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- I stedet for at erstatte de 
eksisterende velfungerende 
erstatningsansvarsordninger bør der 
foretages nogle få specifikke tilpasninger 
ved at indføre nye og fremtidsorienterede 
ideer.

- I stedet for at erstatte de 
eksisterende velfungerende 
erstatningsansvarsordninger bør der 
foretages nogle nødvendige tilpasninger 
ved at indføre nye og fremtidsorienterede 
ideer.

Or. en

Ændringsforslag 155
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Denne betænkning og direktivet om 
produktansvar er to hjørnesten i en fælles 
ramme for erstatningsansvar i forbindelse 
med AI-systemer og kræver tæt 
koordinering mellem alle politiske aktører.

- Denne betænkning og direktivet om 
produktansvar er to hjørnesten i en fælles 
ramme for erstatningsansvar i forbindelse 
med AI-systemer og kræver tæt 
koordinering mellem alle politiske aktører 
på EU-plan og på nationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 156
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Denne betænkning og direktivet om 
produktansvar er to hjørnesten i en fælles 
ramme for erstatningsansvar i forbindelse 
med AI-systemer og kræver tæt 
koordinering mellem alle politiske aktører.

- Denne betænkning og direktivet om 
produktansvar er to hjørnesten i en fælles 
ramme for erstatningsansvar i forbindelse 
med AI-systemer og kræver tæt 
koordinering og indbyrdes tilpasning 
mellem alle politiske aktører.
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Or. de

Ændringsforslag 157
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Borgerne skal have ret til samme 
niveau af beskyttelse og rettigheder, uanset 
om skaden forvoldes af et AI-system eller 
ej, og om den indtræffer fysisk eller 
virtuelt.

- Borgerne skal have ret til samme 
niveau af beskyttelse og rettigheder, uanset 
om skaden forvoldes af et AI-system eller 
ej, om den indtræffer fysisk eller virtuelt, 
og uanset om den er af materiel eller 
immateriel art. Som det fremgår af 
Kommissionens meddelelse af 19. februar 
2020 om de konsekvenser, som kunstig 
intelligens og robotteknologi vil have for 
sikkerhed og erstatningsansvar, skal det 
overvejes i EU-lovgivningen "at pålægge 
producenter af bl.a. menneskelignende 
robotter baseret på kunstig intelligens 
eksplicitte forpligtelser til udtrykkeligt at 
overveje den immaterielle skade, som 
deres produkter kan påføre navnlig 
sårbare brugere såsom ældre i 
plejemiljøer".

Or. fr

Ændringsforslag 158
Marion Walsmann

Motion for a resolution
Bilag I – del A – stk. 1 – led 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Borgerne skal have ret til samme 
niveau af beskyttelse og rettigheder, uanset 
om skaden forvoldes af et AI-system eller 
ej, og om den indtræffer fysisk eller 
virtuelt.

- Borgerne skal have ret til samme 
niveau af beskyttelse og rettigheder, uanset 
om skaden forvoldes af et AI-system eller 
ej, og om den indtræffer fysisk eller 
virtuelt, så deres tillid til denne nye 
teknologi styrkes.



AM\1205914DA.docx 85/155 PE652.460v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 159
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del A – stk. 1 – led 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

- Borgerne skal have ret til samme 
niveau af beskyttelse og rettigheder, uanset 
om skaden forvoldes af et AI-system eller 
ej, og om den indtræffer fysisk eller 
virtuelt.

- Borgerne skal have ret til samme 
niveau af beskyttelse og rettigheder, uanset 
om skaden forvoldes af et AI-system eller 
ej, og om den indtræffer fysisk, er 
materiel, immateriel eller virtuel.

Or. en

Ændringsforslag 160
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – henvisning 4 a (ny)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

under henvisning til artikel 169 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

Or. en

Ændringsforslag 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
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har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget. Enhver 
ramme for erstatningsansvar bør søge at 
finde den rette balance mellem effektivt at 
beskytte potentielle ofre for skade og 
samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester.

har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget.

Or. fr

Ændringsforslag 162
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget. Enhver 
ramme for erstatningsansvar bør søge at 
finde den rette balance mellem effektivt at 
beskytte potentielle ofre for skade og 
samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester.

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget. Enhver 
ramme for erstatningsansvar bør søge 
skabe tillid til produkters og tjenesters, 
herunder digital teknologis, sikkerhed, 
pålidelighed og konsistens med henblik på 
at finde den rette balance mellem effektivt 
at beskytte potentielle ofre for skade og 
samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester.

Or. ro
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Ændringsforslag 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget. Enhver 
ramme for erstatningsansvar bør søge at 
finde den rette balance mellem effektivt at 
beskytte potentielle ofre for skade og 
samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester.

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det incitament 
til at undgå at forvolde skade i det hele 
taget. Enhver ramme for erstatningsansvar 
bør beskytte potentielle ofre for skade og 
sikre, at ofre kan gøre krav på erstatning i 
alle tilfælde, hvor det synes retfærdiggjort.

Or. en

Ændringsforslag 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget. Enhver 
ramme for erstatningsansvar bør søge at 
finde den rette balance mellem effektivt at 

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget, uanset om 
den er af materiel eller immateriel art. 
Enhver ramme for erstatningsansvar bør 
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beskytte potentielle ofre for skade og 
samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester.

søge at finde den rette balance mellem 
effektivt at beskytte potentielle ofre for 
skade og samtidig give tilpas meget 
spillerum til at muliggøre udviklingen af 
nye teknologier, produkter eller tjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 165
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge erstatning 
fra den part, der bevisligt er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget. Enhver 
ramme for erstatningsansvar bør søge at 
finde den rette balance mellem effektivt at 
beskytte potentielle ofre for skade og 
samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester.

1) Begrebet "erstatningsansvar" spiller 
en vigtig dobbeltrolle i vores dagligdag: På 
den ene side sikrer det, at en person, der 
har lidt skade, har ret til at søge og få 
erstatning fra den part, der er 
erstatningsansvarlig for den pågældende 
skade, og på den anden side giver det 
fysiske og juridiske personer det 
økonomiske incitament til at undgå at 
forvolde skade i det hele taget. Enhver 
ramme for erstatningsansvar bør søge at 
finde den rette balance mellem effektivt at 
beskytte potentielle ofre for skade og 
samtidig give tilpas meget spillerum til at 
muliggøre udviklingen af nye teknologier, 
produkter eller tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 166
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2) Der er navnlig i begyndelsen af nye 
produkters og tjenesters livscyklus en vis 

2) Der er navnlig i begyndelsen af nye 
produkters og tjenesters livscyklus en vis 
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risiko for brugeren samt for tredjeparter 
for, at noget ikke fungerer ordentligt. 
Denne trial-and-error-proces er imidlertid 
også en vigtig katalysator for teknisk 
udvikling, uden hvilken de fleste af vores 
teknologier ikke ville eksistere i dag. Indtil 
videre er de risici, som ledsager nye 
produkter og tjenester, blevet afbødet 
behørigt af en stærk 
produktsikkerhedslovgivning og regler om 
erstatningsansvar.

risiko for brugeren samt for tredjeparter 
for, at noget ikke fungerer ordentligt. 
Denne trial-and-error-proces er imidlertid 
også en vigtig katalysator for teknisk 
udvikling, uden hvilken de fleste af vores 
teknologier ikke ville eksistere i dag. Indtil 
videre er de risici, som ledsager nye 
produkter og tjenester, blevet afbødet af en 
stærk produktsikkerhedslovgivning, og de 
skal fortsat implementeres korrekt og 
gennemgås efter behov.

Or. en

Ændringsforslag 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2) Der er navnlig i begyndelsen af 
nye produkters og tjenesters livscyklus en 
vis risiko for brugeren samt for tredjeparter 
for, at noget ikke fungerer ordentligt. 
Denne trial-and-error-proces er imidlertid 
også en vigtig katalysator for teknisk 
udvikling, uden hvilken de fleste af vores 
teknologier ikke ville eksistere i dag. Indtil 
videre er de risici, som ledsager nye 
produkter og tjenester, blevet afbødet 
behørigt af en stærk 
produktsikkerhedslovgivning og regler om 
erstatningsansvar.

2) Ikke kun i begyndelsen af nye 
produkters og tjenesters livscyklus, men 
også på senere trin som følge af 
ændringer gennem opdateringer, er der 
en vis risiko for brugeren samt for 
tredjeparter for, at noget ikke fungerer 
ordentligt. Indtil videre er de risici, som 
ledsager nye produkter og tjenester, blevet 
afbødet behørigt af en stærk 
produktsikkerhedslovgivning og regler om 
erstatningsansvar.

Or. en

Ændringsforslag 168
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 2
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

2) Der er navnlig i begyndelsen af nye 
produkters og tjenesters livscyklus en vis 
risiko for brugeren samt for tredjeparter 
for, at noget ikke fungerer ordentligt. 
Denne trial-and-error-proces er imidlertid 
også en vigtig katalysator for teknisk 
udvikling, uden hvilken de fleste af vores 
teknologier ikke ville eksistere i dag. Indtil 
videre er de risici, som ledsager nye 
produkter og tjenester, blevet afbødet 
behørigt af en stærk 
produktsikkerhedslovgivning og regler om 
erstatningsansvar.

2) Der er navnlig i begyndelsen af nye 
produkters og tjenesters livscyklus, efter de 
blev forundersøgt, en vis risiko for 
brugeren samt for tredjeparter for, at noget 
ikke fungerer ordentligt. Denne trial-and-
error-proces er imidlertid også en vigtig 
katalysator for teknisk udvikling, uden 
hvilken de fleste af vores teknologier ikke 
ville eksistere i dag. Indtil videre er de 
risici, som ledsager nye produkter og 
tjenester, blevet afbødet behørigt af en 
stærk produktsikkerhedslovgivning og 
regler om erstatningsansvar.

Or. en

Ændringsforslag 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) udgør imidlertid en betydelig 
udfordring for de gældende rammer for 
erstatningsansvar. Anvendelsen af AI-
systemer i vores dagligdag vil medføre 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed 
("sorte boks"-element) gør det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over risikoen ved at 
anvende det pågældende AI-system, og 
hvilken kode eller hvilket input der har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse. Denne vanskelighed øges 
endog gennem konnektiviteten mellem et 
AI-system og andre AI-systemer og ikke-
AI-systemer, dets afhængighed af eksterne 
data, dets sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden samt AI-systemers øgede 
autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
disse komplekse elementer og potentielle 

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) og andre nye digitale teknologier som 
f.eks. tingenes internet eller distributed 
ledger -teknologier udgør imidlertid en 
betydelig udfordring for de gældende 
rammer for erstatningsansvar. Anvendelsen 
af AI-systemer i vores dagligdag vil 
medføre situationer, hvor deres 
uigennemsigtighed ("sorte boks"-element), 
kompleksitet, modificering gennem 
opdateringer eller selvlæring under drift, 
begrænsede forudsigelighed og sårbarhed 
over for cybertrusler gør det voldsomt 
vanskeligt eller endog umuligt at afgøre, 
hvem der havde kontrol over risikoen ved 
at anvende det pågældende AI-system, og 
hvilken kode eller hvilket input der har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse. Denne vanskelighed øges 
endog gennem konnektiviteten mellem et 
AI-system og andre AI-systemer og ikke-
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sårbarheder kan AI-systemer også 
anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
f.eks. ved at bringe vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 
opbygge dødbringende 
automatvåbensystemer.

AI-systemer, dets afhængighed af eksterne 
data, dets sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden samt AI-systemers øgede 
autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
disse komplekse elementer og potentielle 
sårbarheder kan AI-systemer også 
anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
f.eks. ved at bringe vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 
opbygge dødbringende 
automatvåbensystemer.

Or. en

Ændringsforslag 170
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) udgør imidlertid en betydelig 
udfordring for de gældende rammer for 
erstatningsansvar. Anvendelsen af AI-
systemer i vores dagligdag vil medføre 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed 
("sorte boks"-element) gør det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over risikoen ved at 
anvende det pågældende AI-system, og 
hvilken kode eller hvilket input der har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse. Denne vanskelighed øges 
endog gennem konnektiviteten mellem et 
AI-system og andre AI-systemer og ikke-
AI-systemer, dets afhængighed af eksterne 
data, dets sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden samt AI-systemers øgede 
autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
disse komplekse elementer og potentielle 
sårbarheder kan AI-systemer også 

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) udgør imidlertid en betydelig 
udfordring for de gældende rammer for 
erstatningsansvar. Anvendelsen af AI-
systemer i vores dagligdag vil medføre 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed 
("sorte boks"-element) gør det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over risikoen ved at 
anvende det pågældende AI-system, og 
hvilken kode eller hvilket input der har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse. Denne vanskelighed øges 
endog gennem konnektiviteten mellem et 
AI-system og andre AI-systemer og ikke-
AI-systemer, dets afhængighed af eksterne 
data, dets sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden samt AI-systemers øgede 
autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
disse komplekse elementer og potentielle 
sårbarheder kan AI-systemer også 
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anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
f.eks. ved at bringe vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 
opbygge dødbringende 
automatvåbensystemer.

anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
f.eks. ved at bringe vores menneskelige 
værdighed, vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 
opbygge dødbringende 
automatvåbensystemer eller træffe 
beslutninger på et misvisende grundlag i 
forbindelse med sygeforsikring, 
långivning, retsafgørelser eller 
beslutninger om ansættelse eller 
beskæftigelse.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) udgør imidlertid en betydelig 
udfordring for de gældende rammer for 
erstatningsansvar. Anvendelsen af AI-
systemer i vores dagligdag vil medføre 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed 
("sorte boks"-element) gør det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over risikoen ved at 
anvende det pågældende AI-system, og 
hvilken kode eller hvilket input der har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse. Denne vanskelighed øges 
endog gennem konnektiviteten mellem et 
AI-system og andre AI-systemer og ikke-
AI-systemer, dets afhængighed af eksterne 
data, dets sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden samt AI-systemers øgede 
autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
disse komplekse elementer og potentielle 
sårbarheder kan AI-systemer også 

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) udgør imidlertid en betydelig 
udfordring for de gældende rammer for 
erstatningsansvar. Anvendelsen af AI-
systemer i vores dagligdag vil medføre 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed 
("sorte boks"-element) og den 
mangfoldighed af aktører, der griber ind i 
systemernes livscyklus, gør det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over risikoen ved at 
anvende det pågældende AI-system, og 
hvilken kode eller hvilket input der har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse. Denne vanskelighed øges 
endog gennem konnektiviteten mellem et 
AI-system og andre AI-systemer og ikke-
AI-systemer, dets afhængighed af eksterne 
data, dets sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden samt AI-systemers øgede 
autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
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anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
f.eks. ved at bringe vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 
opbygge dødbringende 
automatvåbensystemer.

disse komplekse elementer og potentielle 
sårbarheder kan AI-systemer også 
anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
f.eks. ved at bringe vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 
opbygge dødbringende 
automatvåbensystemer.

Or. en

Ændringsforslag 172
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) udgør imidlertid en betydelig 
udfordring for de gældende rammer for 
erstatningsansvar. Anvendelsen af AI-
systemer i vores dagligdag vil medføre 
situationer, hvor deres uigennemsigtighed 
("sorte boks"-element) gør det voldsomt 
dyrt eller endog umuligt at afgøre, hvem 
der havde kontrol over risikoen ved at 
anvende det pågældende AI-system, og 
hvilken kode eller hvilket input der har 
forårsaget den skadevoldende 
driftshændelse. Denne vanskelighed øges 
endog gennem konnektiviteten mellem et 
AI-system og andre AI-systemer og ikke-
AI-systemer, dets afhængighed af eksterne 
data, dets sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden samt AI-systemers øgede 
autonomi som følge af kapacitet for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
disse komplekse elementer og potentielle 
sårbarheder kan AI-systemer også 
anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
f.eks. ved at bringe vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 

3) Fremkomsten af kunstig intelligens 
(AI) udgør imidlertid en betydelig 
udfordring for de gældende rammer for 
erstatningsansvar. Nogle 
lovgivningsmæssige 
sikkerhedsforanstaltninger vil kunne 
forhindre, at AI-systemernes kompleksitet 
medfører uigennemsigtighed for brugerne, 
og gøre det muligt at afgøre, hvem der 
havde kontrol over risikoen ved at anvende 
det pågældende AI-system, og hvilken 
kode eller hvilket input der har forårsaget 
den skadevoldende driftshændelse, skønt 
det anerkendes, at opgaven med at 
formulere sådanne foranstaltninger ikke 
er let. Vanskelighederne skyldes den 
omstændighed, at AI-systemer og ikke-AI-
systemer er afhængige af eksterne data og 
ikke er fejlfrie, hvilket indebærer potentiel 
sårbarhed over for brud på 
cybersikkerheden, samt at der udvikles 
stadigt mere autonome AI-systemer, som 
bl.a. anvender teknikker inden for 
maskinindlæring og dyb læring. Ud over 
disse komplekse elementer og potentielle 
sårbarheder kan AI-systemer også 
anvendes til at forvolde alvorlig skade, 
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opbygge dødbringende 
automatvåbensystemer.

f.eks. ved at bringe vore værdier og 
frihedsrettigheder i fare ved at spore 
enkeltpersoner mod deres vilje, indføre 
ordninger for social fortjeneste eller 
opbygge dødbringende våbensystemer.

Or. en

Ændringsforslag 173
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4) Her er det vigtigt at understrege, at 
fordelene ved at anvende AI-systemer 
langt vil opveje ulemperne. De vil bidrage 
til at bekæmpe klimaændringer mere 
effektivt, til at forbedre lægeundersøgelser, 
til at forbedre integrationen af personer 
med handicap i samfundet og til at tilbyde 
skræddersyede uddannelsestilbud til alle 
typer af studerende. For at udnytte de 
forskellige teknologiske muligheder og øge 
borgernes tillid til anvendelsen af AI-
systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er forsvarlige etiske 
standarder kombineret med solid og 
rimelig erstatning den bedste vej frem.

4) Her er det vigtigt at understrege, at 
offentlige og private interessenter bør 
bestræbe sig på at få fordelene ved at 
anvende AI-systemer til at opveje 
ulemperne. Derfor bør alle lovindgreb 
sikre, at AI-systemer lever op til EU-
lovgivningen og Unionens etiske 
standarder, og vil bidrage til at bekæmpe 
klimakrisen mere effektivt, til at forbedre 
menneskers trivsel, især med hensyn til 
lægeundersøgelser og arbejdsforhold, til at 
forbedre integrationen af personer med 
handicap i samfundet og til at tilbyde 
skræddersyede uddannelsestilbud til alle 
typer af studerende. For at udnytte de 
forskellige teknologiske muligheder og øge 
borgernes tillid til anvendelsen af AI-
systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er forsvarlige etiske 
standarder kombineret med solid og 
rimelig erstatning den bedste vej frem.

Or. en

Ændringsforslag 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 4
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

4) Her er det vigtigt at understrege, at 
fordelene ved at anvende AI-systemer 
langt vil opveje ulemperne. De vil bidrage 
til at bekæmpe klimaændringer mere 
effektivt, til at forbedre lægeundersøgelser, 
til at forbedre integrationen af personer 
med handicap i samfundet og til at tilbyde 
skræddersyede uddannelsestilbud til alle 
typer af studerende. For at udnytte de 
forskellige teknologiske muligheder og øge 
borgernes tillid til anvendelsen af AI-
systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er forsvarlige etiske 
standarder kombineret med solid og 
rimelig erstatning den bedste vej frem.

4) Her er det vigtigt at understrege, at 
det – for at sikre, at fordelene ved at 
anvende AI-systemer opvejer ulemperne – 
er nødvendigt med visse ændringer af EU-
lovgivningen. De vil bidrage til at 
bekæmpe klimaændringer mere effektivt, 
til at forbedre lægeundersøgelser, til at 
forbedre integrationen af personer med 
handicap i samfundet og til at tilbyde 
skræddersyede uddannelsestilbud til alle 
typer af studerende. For at udnytte de 
forskellige teknologiske muligheder og øge 
borgernes tillid til anvendelsen af AI-
systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er det helt afgørende 
at sikre, at AI-systemerne er i 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning, og at tilpasse EU's og 
medlemsstaternes 
erstatningsansvarsordninger, så 
skadelidte personer sikres solid og rimelig 
erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 175
Caterina Chinnici

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4) Her er det vigtigt at understrege, at 
fordelene ved at anvende AI-systemer langt 
vil opveje ulemperne. De vil bidrage til at 
bekæmpe klimaændringer mere effektivt, 
til at forbedre lægeundersøgelser, til at 
forbedre integrationen af personer med 
handicap i samfundet og til at tilbyde 
skræddersyede uddannelsestilbud til alle 
typer af studerende. For at udnytte de 
forskellige teknologiske muligheder og øge 
borgernes tillid til anvendelsen af AI-

4) Her er det vigtigt at understrege, at 
fordelene ved at anvende AI-systemer langt 
vil opveje ulemperne. De vil bidrage til at 
bekæmpe klimaændringer mere effektivt, 
til at forbedre lægeundersøgelser, til at 
forbedre integrationen af personer med 
handicap og af ældre i samfundet og til at 
tilbyde skræddersyede uddannelsestilbud 
til alle typer af studerende. For at udnytte 
de forskellige teknologiske muligheder og 
øge borgernes tillid til anvendelsen af AI-
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systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er forsvarlige etiske 
standarder kombineret med solid og 
rimelig erstatning den bedste vej frem.

systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er forsvarlige etiske 
standarder kombineret med solid og 
rimelig erstatning den bedste vej frem.

Or. en

Ændringsforslag 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4) Her er det vigtigt at understrege, at 
fordelene ved at anvende AI-systemer 
langt vil opveje ulemperne. De vil bidrage 
til at bekæmpe klimaændringer mere 
effektivt, til at forbedre lægeundersøgelser, 
til at forbedre integrationen af personer 
med handicap i samfundet og til at tilbyde 
skræddersyede uddannelsestilbud til alle 
typer af studerende. For at udnytte de 
forskellige teknologiske muligheder og øge 
borgernes tillid til anvendelsen af AI-
systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er forsvarlige etiske 
standarder kombineret med solid og 
rimelig erstatning den bedste vej frem.

4) Her er det rimeligt at forvente, at 
fordelene ved at anvende AI-systemer vil 
opveje ulemperne. De vil kunne bidrage til 
at bekæmpe klimaændringer mere 
effektivt, til at forbedre lægeundersøgelser, 
til at forbedre integrationen af personer 
med handicap i samfundet og til at tilbyde 
skræddersyede uddannelsestilbud til alle 
typer af studerende. For at udnytte de 
forskellige teknologiske muligheder og øge 
borgernes tillid til anvendelsen af AI-
systemer, samtidig med at skadelige 
scenarier forebygges, er forsvarlige etiske 
standarder kombineret med solid og 
rimelig erstatning den bedste vej frem.

Or. fr

Ændringsforslag 177
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 4a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a) Det er også nødvendigt med 
passende erstatningsansvarsordninger til 
at forebygge brud på sikkerhedsreglerne. 
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Men den fremtidige erstatningspligt bør 
tage alle involverede interesser i 
betragtning. En grundig undersøgelse af 
alle nye rammeloves konsekvenser for 
små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) og nystartede virksomheder er 
en forudsætning for yderligere 
lovgivningstiltag. Den afgørende rolle, 
SMV'erne og de nye virksomheder spiller 
for EU's økonomi, berettiger en strengt 
proportional tilgang, så deres udviklings- 
og innovationsaktiviteter ikke hindres. På 
den anden side er det nødvendigt, at ofre 
for skader forårsaget af AI-systemer har 
ret til godtgørelse og fuld erstatning for de 
skader, de er påført.

Or. en

Ændringsforslag 178
Caterina Chinnici

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 4a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a) I forbindelse med brug og 
anvendelse af AI er børn de mest sårbare 
parter. En fremtidig detaljeret EU-retsakt 
om AI bør derfor indeholde fornuftige 
regler, der sikrer beskyttelsen af børnene 
og værner om deres rettigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5) Enhver drøftelse om nødvendige 5) Enhver drøftelse om nødvendige 
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ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
ikke indebærer nogen risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som anvendes på en kritisk måde, og som 
er baseret på neurale netværk og dyb 
læring-processer. Deres uigennemsigtighed 
og autonomi kan gøre det meget vanskeligt 
at spore specifikke handlinger tilbage til 
specifikke menneskelige beslutninger 
vedrørende deres design eller drift. En 
udbreder af et sådant AI-system kunne 
eksempelvis gøre gældende, at den fysiske 
eller virtuelle aktivitet, anordning eller 
proces, der forvoldte skaden, var uden for 
hans eller hendes kontrol, fordi den 
skyldtes en autonom driftshændelse i hans 
eller hendes AI-system. Samtidig bør 
driften af et autonomt AI-system ikke i sig 
selv være en tilstrækkelig grund til at 
anerkende erstatningskravet. Dette kan 
resultere i sager om erstatningsansvar, hvor 
en person, der lider skade, som er forvoldt 
af et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
ikke indebærer nogen risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som anvendes på en kritisk måde, og som 
er baseret på neurale netværk og dyb 
læring-processer. Deres uigennemsigtighed 
og autonomi kan gøre det meget vanskeligt 
at spore specifikke handlinger tilbage til 
specifikke menneskelige beslutninger 
vedrørende deres design eller drift. En 
frontend-operatør af et sådant AI-system 
kunne eksempelvis gøre gældende, at den 
fysiske eller virtuelle aktivitet, anordning 
eller proces, der forvoldte skaden, var uden 
for hans eller hendes kontrol, fordi den 
skyldtes en autonom driftshændelse i hans 
eller hendes AI-system. Samtidig bør 
driften af et autonomt AI-system ikke i sig 
selv være en tilstrækkelig grund til at 
anerkende erstatningskravet. Dette kan 
resultere i sager om erstatningsansvar, hvor 
en person, der lider skade, som er forvoldt 
af et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, backend-operatøren hos en 
indgribende tredjepart eller frontend-
operatøren og derfor ikke får nogen 
erstatning. Desuden kan 
ansvarsfordelingen være uretfærdig eller 
utilstrækkelig. For at forebygge den type 
scenarier er det nødvendigt med visse 
tilpasninger af EU's og medlemsstaternes 
erstatningsansvarsordninger.

Or. en

Ændringsforslag 180
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Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
ikke indebærer nogen risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som anvendes på en kritisk måde, og som 
er baseret på neurale netværk og dyb 
læring-processer. Deres 
uigennemsigtighed og autonomi kan gøre 
det meget vanskeligt at spore specifikke 
handlinger tilbage til specifikke 
menneskelige beslutninger vedrørende 
deres design eller drift. En udbreder af et 
sådant AI-system kunne eksempelvis gøre 
gældende, at den fysiske eller virtuelle 
aktivitet, anordning eller proces, der 
forvoldte skaden, var uden for hans eller 
hendes kontrol, fordi den skyldtes en 
autonom driftshændelse i hans eller hendes 
AI-system. Samtidig bør driften af et 
autonomt AI-system ikke i sig selv være en 
tilstrækkelig grund til at anerkende 
erstatningskravet. Dette kan resultere i 
sager om erstatningsansvar, hvor en 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software og er 
udviklet af mennesker. I sidste ende 
anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
indebærer minimale risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som anvendes på en kritisk måde, og som 
er baseret på teknologier såsom neurale 
netværk og dyb læring-processer. Deres 
kompleksitet og autonomi kan gøre det 
meget vanskeligt at spore specifikke 
handlinger tilbage til specifikke 
menneskelige beslutninger vedrørende 
deres design eller drift. Personen, der 
forventes at have kontrol over et sådant 
AI-system, f.eks. producenten eller 
operatøren, kunne eksempelvis gøre 
gældende, at den fysiske eller virtuelle 
aktivitet, anordning eller proces, der 
forvoldte skaden, var uden for hans eller 
hendes kontrol, fordi den skyldtes en 
autonom driftshændelse i hans eller hendes 
AI-system. Samtidig bør driften af et 
autonomt AI-system ikke i sig selv være en 
tilstrækkelig grund til at anerkende 
erstatningskravet, hvis ikke det fremsættes 
i forbindelse med andre elementer, som 
støtter et sådant krav. Dette kan resultere i 
sager om erstatningsansvar, hvor en 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
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eller operatøren og derfor ikke får nogen 
erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 181
Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra 
andre teknologier, som undertiden er 
baseret på endnu mere kompleks 
software. I sidste ende anvendes langt 
størstedelen af AI-systemerne til at udføre 
rutineopgaver, som ikke indebærer nogen 
risici for samfundet. Der findes imidlertid 
også AI-systemer, som anvendes på en 
kritisk måde, og som er baseret på neurale 
netværk og dyb læring-processer. Deres 
uigennemsigtighed og autonomi kan gøre 
det meget vanskeligt at spore specifikke 
handlinger tilbage til specifikke 
menneskelige beslutninger vedrørende 
deres design eller drift. En udbreder af et 
sådant AI-system kunne eksempelvis gøre 
gældende, at den fysiske eller virtuelle 
aktivitet, anordning eller proces, der 
forvoldte skaden, var uden for hans eller 
hendes kontrol, fordi den skyldtes en 
autonom driftshændelse i hans eller hendes 
AI-system. Samtidig bør driften af et 
autonomt AI-system ikke i sig selv være 
en tilstrækkelig grund til at anerkende 
erstatningskravet. Dette kan resultere i 
sager om erstatningsansvar, hvor en 

5) Som følge af de senere års store 
teknologiske fremskridt er AI-systemer 
blevet i stand til at udføre handlinger, som 
førhen udelukkende udførtes af 
mennesker. Udviklingen af bestemte 
autonome og kognitive funktioner, f.eks. 
evnen til at lære fra data og oplevede 
hændelser og til at træffe beslutninger, 
har gjort dem mere og mere lig aktører, 
som indvirker på omgivelserne og er i 
stand til at ændre dem betydeligt. I den 
kontekst bliver placeringen af det retlige 
ansvar for en robots skadeforvoldende 
handlinger af afgørende betydning. 
Dermed rejses der tvivl om de aktuelle 
regler om erstatningsansvar, og det bliver 
nødvendigt med nye principper og regler 
til at skabe klarhed om det retlige 
erstatningsansvar for forskellige aktører 
med hensyn til ansvaret for AI-systemers 
handlinger og undladelser, eftersom 
systemernes uigennemsigtighed og 
autonomi kan gøre det meget vanskeligt at 
spore beskrevne hændelser tilbage til 
specifikke menneskelige beslutninger 
vedrørende systemernes design eller drift, 
og at vurdere, hvorvidt de handlinger eller 
undladelser, som har forvoldt skade, 
kunne have været undgået. En udbreder af 
et sådant AI-system kunne eksempelvis 
gøre gældende, at den fysiske eller virtuelle 
aktivitet, anordning eller proces, der 
forvoldte skaden, var uden for hans eller 
hendes kontrol, fordi den skyldtes en 
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person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

autonom driftshændelse i hans eller hendes 
AI-system. Dette kan resultere i sager om 
erstatningsansvar, hvor en person, der lider 
skade, som er forvoldt af et AI-system, 
ikke kan bevise culpa hos producenten, en 
indgribende tredjepart eller udbrederen og 
derfor ikke får nogen erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 182
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
ikke indebærer nogen risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som anvendes på en kritisk måde, og som 
er baseret på neurale netværk og dyb 
læring-processer. Deres uigennemsigtighed 
og autonomi kan gøre det meget vanskeligt 
at spore specifikke handlinger tilbage til 
specifikke menneskelige beslutninger 
vedrørende deres design eller drift. En 
udbreder af et sådant AI-system kunne 
eksempelvis gøre gældende, at den fysiske 
eller virtuelle aktivitet, anordning eller 
proces, der forvoldte skaden, var uden for 
hans eller hendes kontrol, fordi den 
skyldtes en autonom driftshændelse i hans 
eller hendes AI-system. Samtidig bør 

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
ikke indebærer nogen risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som anvendes på en kritisk måde, og som 
er baseret på neurale netværk og dyb 
læring-processer. Deres uigennemsigtighed 
og autonomi kan gøre det meget vanskeligt 
at spore specifikke handlinger tilbage til 
specifikke menneskelige beslutninger 
vedrørende deres design eller drift. En 
udbreder af et sådant AI-system kunne 
eksempelvis gøre gældende, at den fysiske 
eller virtuelle aktivitet, anordning eller 
proces, der forvoldte skaden, var uden for 
hans eller hendes kontrol, fordi den 
skyldtes en autonom driftshændelse i hans 
eller hendes AI-system. Dette kan resultere 
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driften af et autonomt AI-system ikke i sig 
selv være en tilstrækkelig grund til at 
anerkende erstatningskravet. Dette kan 
resultere i sager om erstatningsansvar, hvor 
en person, der lider skade, som er forvoldt 
af et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

i sager om erstatningsansvar, hvor en 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

Or. fr

Ændringsforslag 183
Kosma Złotowski

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, 
som ikke indebærer nogen risici for 
samfundet. Der findes imidlertid også AI-
systemer, som anvendes på en kritisk 
måde, og som er baseret på neurale 
netværk og dyb læring-processer. Deres 
uigennemsigtighed og autonomi kan gøre 
det meget vanskeligt at spore specifikke 
handlinger tilbage til specifikke 
menneskelige beslutninger vedrørende 
deres design eller drift. En udbreder af et 
sådant AI-system kunne eksempelvis gøre 
gældende, at den fysiske eller virtuelle 
aktivitet, anordning eller proces, der 
forvoldte skaden, var uden for hans eller 

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. Der findes 
AI-systemer, som anvendes på en kritisk 
måde, og som er baseret på neurale 
netværk og dyb læring-processer. Deres 
uigennemsigtighed og autonomi kan gøre 
det meget vanskeligt at spore specifikke 
handlinger tilbage til specifikke 
menneskelige beslutninger vedrørende 
deres design eller drift. En udbreder af et 
sådant AI-system kunne eksempelvis gøre 
gældende, at den fysiske eller virtuelle 
aktivitet, anordning eller proces, der 
forvoldte skaden, var uden for hans eller 
hendes kontrol, fordi den skyldtes en 
autonom driftshændelse i hans eller hendes 
AI-system. Samtidig bør driften af et 
autonomt AI-system ikke i sig selv være en 
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hendes kontrol, fordi den skyldtes en 
autonom driftshændelse i hans eller hendes 
AI-system. Samtidig bør driften af et 
autonomt AI-system ikke i sig selv være en 
tilstrækkelig grund til at anerkende 
erstatningskravet. Dette kan resultere i 
sager om erstatningsansvar, hvor en 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

tilstrækkelig grund til at anerkende 
erstatningskravet. Dette kan resultere i 
sager om erstatningsansvar, hvor en 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 184
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
ikke indebærer nogen risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som anvendes på en kritisk måde, og som 
er baseret på neurale netværk og dyb 
læring-processer. Deres uigennemsigtighed 
og autonomi kan gøre det meget vanskeligt 
at spore specifikke handlinger tilbage til 
specifikke menneskelige beslutninger 
vedrørende deres design eller drift. En 
udbreder af et sådant AI-system kunne 
eksempelvis gøre gældende, at den fysiske 

5) Enhver drøftelse om nødvendige 
ændringer af de eksisterende retlige 
rammer bør begynde med en præcisering 
af, at AI-systemer hverken har status som 
juridisk person eller besidder en 
menneskelig samvittighed, og at de 
udelukkende har til opgave at tjene 
menneskeheden. Mange AI-systemer 
adskiller sig heller ikke så meget fra andre 
teknologier, som undertiden er baseret på 
endnu mere kompleks software. I sidste 
ende anvendes langt størstedelen af AI-
systemerne til at udføre rutineopgaver, som 
ikke indebærer nogen risici for samfundet. 
Der findes imidlertid også AI-systemer, 
som udvikles og anvendes på en kritisk 
måde, og som er baseret på neurale 
netværk og dyb læring-processer. Deres 
uigennemsigtighed og autonomi kan gøre 
det meget vanskeligt at spore specifikke 
handlinger tilbage til specifikke 
menneskelige beslutninger vedrørende 
deres design eller drift. En operatør af et 
sådant AI-system kunne eksempelvis gøre 
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eller virtuelle aktivitet, anordning eller 
proces, der forvoldte skaden, var uden for 
hans eller hendes kontrol, fordi den 
skyldtes en autonom driftshændelse i hans 
eller hendes AI-system. Samtidig bør 
driften af et autonomt AI-system ikke i sig 
selv være en tilstrækkelig grund til at 
anerkende erstatningskravet. Dette kan 
resultere i sager om erstatningsansvar, hvor 
en person, der lider skade, som er forvoldt 
af et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller udbrederen og derfor ikke får nogen 
erstatning.

gældende, at den fysiske eller virtuelle 
aktivitet, anordning eller proces, der 
forvoldte skaden, var uden for hans eller 
hendes kontrol, fordi den skyldtes en 
autonom driftshændelse i hans eller hendes 
AI-system. Samtidig bør driften af et 
autonomt AI-system ikke i sig selv være en 
tilstrækkelig grund til at anerkende 
erstatningskravet. Dette kan resultere i 
sager om erstatningsansvar, hvor en 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, ikke kan bevise culpa hos 
producenten, en indgribende tredjepart 
eller operatøren og derfor ikke får nogen 
erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 185
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens.

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens, med henblik på at 
undgå opsplitning af lovgivningen og 
sikre harmonisering af EU's civilretlige 
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erstatningsansvarslovgivning i forbindelse 
med kunstig intelligens.

Or. ro

Ændringsforslag 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens.

6) Derfor bør det altid være klart, at 
den, der opretter, vedligeholder, 
kontrollerer eller foretager indgreb i AI-
systemet, bør holdes ansvarlig for de 
skader, som aktiviteten, anordningen eller 
processen forvolder. Desuden bør den 
person, som har haft mest kontrol over 
risiciene ved den pågældende operation, 
have objektivt ansvar. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og de nødvendige 
nye bestemmelser vil være tilstrækkelige til 
at imødekomme udfordringerne i 
forbindelse med kunstig intelligens.

Or. en

Ændringsforslag 187
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 6
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens.

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber eller 
repræsenterer en risiko for offentligheden, 
står til ansvar, hvis denne risiko indtræder, 
og bør derfor på forhånd minimere 
risikoen og efterfølgende yde 
skadeserstatning. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens.

Or. en

Ændringsforslag 188
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
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denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens.

denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og gennemarbejdede 
og målrettede nye bestemmelser vil være 
tilstrækkelige til at imødekomme 
udfordringerne i forbindelse med kunstig 
intelligens.

Or. en

Ændringsforslag 189
Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens.

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer nødvendiggør 
en revision af reglerne om 
erstatningsansvar i hele Unionen. Det vil 
være nødvendigt med specifikke 
tilpasninger af den gældende lovgivning og 
nye bestemmelser for at tilpasse reglerne 
til udfordringerne ved kunstig intelligens.

Or. en

Ændringsforslag 190
Kosma Złotowski
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Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Heraf følger, at 
fremkomsten af AI-systemer ikke 
nødvendiggør en fuldstændig revision af 
reglerne om erstatningsansvar i hele 
Unionen. Specifikke tilpasninger af den 
gældende lovgivning og ganske få nye 
bestemmelser vil være tilstrækkelige til at 
imødekomme udfordringerne i forbindelse 
med kunstig intelligens.

6) Ikke desto mindre bør det altid 
være klart, at den, der opretter, 
vedligeholder, kontrollerer eller foretager 
indgreb i AI-systemet, bør holdes ansvarlig 
for de skader, som aktiviteten, anordningen 
eller processen forvolder. Dette følger af 
almindelige og bredt anerkendte juridiske 
definitioner af erstatningsansvar, i henhold 
til hvilke den person, der skaber en risiko 
for offentligheden, står til ansvar, hvis 
denne risiko indtræder. Den i hastigt 
tempo stigende anvendelse af AI-systemer 
øger behovet for en revision af reglerne om 
erstatningsansvar i hele Unionen. 
Specifikke tilpasninger af den gældende 
lovgivning og ganske få nye bestemmelser 
vil ikke være nok til at imødekomme 
udfordringerne i forbindelse med kunstig 
intelligens.

Or. en

Ændringsforslag 191
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har vist sig at 
være et effektivt middel til at få erstatning 
for skader, som er forvoldt af et defekt 
produkt. Det bør derfor også anvendes i 
forbindelse med civilretlige erstatningskrav 
fra en skadelidt part mod producenten af et 
defekt AI-system. I overensstemmelse med 
Unionens principper om bedre regulering 
bør eventuelle nødvendige 
lovgivningsmæssige tilpasninger drøftes i 

7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har vist sig at 
være et effektivt middel til at få erstatning 
for skader, som er forvoldt af et defekt 
produkt. Det bør derfor også anvendes i 
forbindelse med civilretlige erstatningskrav 
fra en skadelidt part mod producenten af et 
defekt AI-system. I overensstemmelse med 
Unionens principper om bedre regulering 
bør eventuelle nødvendige 
lovgivningsmæssige tilpasninger drøftes i 
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forbindelse med en revision af direktivet. 
Medlemsstaternes gældende lovgivning 
baseret på culpaansvar giver også i de 
fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling. Denne forordning 
bør derfor fokusere på erstatningskrav mod 
udbrederen af et AI-system.

forbindelse med en revision af direktivet. 
Medlemsstaternes gældende lovgivning 
baseret på culpaansvar giver også i de 
fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling i en situation, hvor 
tredjeparten bruger AI-systemet til at 
forvolde skade. Denne forordning bør 
derfor fokusere på erstatningskrav mod 
operatøren af et AI-system.

_________________ _________________
3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 
1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29.

3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 
1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29.

Or. en

Ændringsforslag 192
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har vist sig at 
være et effektivt middel til at få erstatning 
for skader, som er forvoldt af et defekt 
produkt. Det bør derfor også anvendes i 
forbindelse med civilretlige erstatningskrav 
fra en skadelidt part mod producenten af et 
defekt AI-system. I overensstemmelse med 
Unionens principper om bedre regulering 
bør eventuelle nødvendige 
lovgivningsmæssige tilpasninger drøftes i 
forbindelse med en revision af direktivet. 
Medlemsstaternes gældende lovgivning 
baseret på culpaansvar giver også i de 
fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 

7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har vist sig at 
være et effektivt middel til at få erstatning 
for skader, som er forvoldt af et defekt 
produkt. For at de imidlertid også kan 
anvendes i forbindelse med civilretlige 
erstatningskrav fra en skadelidt part mod 
producenten af et defekt AI-system, er 
lovgivningsmæssige tilpasninger i 
forbindelse med en revision af direktivet 
nødvendige. Medlemsstaternes gældende 
lovgivning baseret på culpaansvar giver 
også i de fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling. Denne forordning 
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tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling. Denne forordning 
bør derfor fokusere på erstatningskrav mod 
udbrederen af et AI-system.

bør derfor fokusere på erstatningskrav mod 
udbrederen af et AI-system.

_________________ _________________
3Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 
1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29. EUT L 210 af 07-
08-1985, s. 29).

3Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 
1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29. EUT L 210 af 07-
08-1985, s. 29).

Or. de

Ændringsforslag 193
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

(7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har vist sig at 
være et effektivt middel til at få erstatning 
for skader, som er forvoldt af et defekt 
produkt. Det bør derfor også anvendes i 
forbindelse med civilretlige erstatningskrav 
fra en skadelidt part mod producenten af et 
defekt AI-system. I overensstemmelse med 
Unionens principper om bedre regulering 
bør eventuelle nødvendige 
lovgivningsmæssige tilpasninger drøftes i 
forbindelse med en revision af direktivet. 
Medlemsstaternes gældende lovgivning 
baseret på culpaansvar giver også i de 
fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling. Denne forordning 
bør derfor fokusere på erstatningskrav mod 
udbrederen af et AI-system.

7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har vist sig at 
være et effektivt middel til at få erstatning 
for skader, som er forvoldt af et defekt 
produkt. Det bør derfor også anvendes i 
forbindelse med civilretlige erstatningskrav 
fra en skadelidt part mod producenten af et 
defekt AI-system. I overensstemmelse med 
Unionens principper om bedre regulering 
bør eventuelle nødvendige 
lovgivningsmæssige tilpasninger drøftes i 
forbindelse med revisionen af direktivet. 
Medlemsstaternes gældende lovgivning 
baseret på culpaansvar giver også i de 
fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling. Denne forordning 
bør derfor fokusere på erstatningskrav mod 
operatøren af et AI-system.

_________________ _________________
3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 
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1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29.

1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29.

Or. en

Ændringsforslag 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har vist sig at 
være et effektivt middel til at få erstatning 
for skader, som er forvoldt af et defekt 
produkt Det bør derfor også anvendes i 
forbindelse med civilretlige 
erstatningskrav fra en skadelidt part mod 
producenten af et defekt AI-system. I 
overensstemmelse med Unionens 
principper om bedre regulering bør 
eventuelle nødvendige 
lovgivningsmæssige tilpasninger drøftes i 
forbindelse med en revision af direktivet. 
Medlemsstaternes gældende lovgivning 
baseret på culpaansvar giver også i de 
fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, idet indgrebet i reglen udgør en 
culpabaseret handling. Denne forordning 
bør derfor fokusere på erstatningskrav mod 
udbrederen af et AI-system.

7) Rådets direktiv 85/374/EØF3 
(produktansvarsdirektivet) har i mere end 
30 år været et værdifuldt sikkerhedsnet til 
beskyttelse af forbrugerne imod skade 
forårsaget af defekte produkter, og der er 
brug for en ajourføring for at tage højde 
for civilretlige erstatningskrav fra en 
skadelidt part mod producenten af et defekt 
AI-system. Alle nødvendige 
lovgivningsmæssige tilpasninger drøftes i 
forbindelse med en revision af direktivet. 
Medlemsstaternes gældende lovgivning 
baseret på culpaansvar giver også i de 
fleste tilfælde et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau for personer, der lider 
skade som følge af indgreb fra en 
tredjepart, men bør ikke nødvendigvis tage 
højde for teknologiske udviklinger. Denne 
forordning bør derfor fokusere på 
erstatningskrav mod frontend- og 
backend-operatørerne af et AI-system.

_________________ _________________
3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 
1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29.

3 Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 
1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om produktansvar, EFT L 
210 af 7.8.1985, s. 29.

Or. en
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Ændringsforslag 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8) Udbrederens ansvar i henhold til 
denne forordning bygger på det forhold, at 
vedkommende kontrollerer en risiko ved 
at drive et AI-system. På samme måde 
som ejeren af en bil eller et kæledyr kan 
udbrederen udøve en vis grad af kontrol 
med den risiko, der er forbundet med 
systemet. Udøvelse af kontrol bør dermed 
forstås som enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, 
eller som ændrer specifikke funktioner 
eller processer i AI-systemet.

8) Frontend-operatøren ansvar i 
henhold til denne forordning bygger på det 
forhold, at vedkommende er den primære 
person til at træffe beslutninger 
vedrørende og til at nyde godt af 
anvendelsen af den relevante teknologi. 
At nyde godt af anvendelsen bør dermed 
forstås som at have fordel af 
egenskaberne og funktionerne ved et AI-
system. På den anden side er backend-
operatørens erstatningsansvar i henhold 
til denne forordning baseret på den 
omstændighed, at den pågældende er den 
person, der løbende definerer 
egenskaberne ved en relevant teknologi og 
yder afgørende og fortsat backend-
support, og derfor reelt har kontrol over 
risiciene ved driften.

Or. en

Ændringsforslag 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8) Udbrederens ansvar i henhold til 
denne forordning bygger på det forhold, at 
vedkommende kontrollerer en risiko ved at 
drive et AI-system. På samme måde som 
ejeren af en bil eller et kæledyr kan 
udbrederen udøve en vis grad af kontrol 
med den risiko, der er forbundet med 
systemet. Udøvelse af kontrol bør dermed 

8) Operatørens ansvar i henhold til 
denne forordning bygger på det forhold, at 
vedkommende udøver en grad af kontrol 
over en risiko, som er knyttet til driften af 
et AI-system, på samme måde som ejeren 
af en bil eller et kæledyr har et ansvar. 
Udøvelse af kontrol bør dermed forstås 
som enhver handling fra operatørens side, 
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forstås som enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, 
eller som ændrer specifikke funktioner 
eller processer i AI-systemet.

der påvirker driften af AI-systemet og 
dermed det omfang, i hvilket systemet 
eksponerer tredjeparter for sine 
potentielle risici. Disse handlinger kan 
påvirke driften fra start til slut ved at 
afgøre input, output eller resultater eller 
ændre specifikke funktioner eller processer 
i AI-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 197
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 8

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8) Udbrederens ansvar i henhold til 
denne forordning bygger på det forhold, at 
vedkommende kontrollerer en risiko ved at 
drive et AI-system. På samme måde som 
ejeren af en bil eller et kæledyr kan 
udbrederen udøve en vis grad af kontrol 
med den risiko, der er forbundet med 
systemet. Udøvelse af kontrol bør dermed 
forstås som enhver handling fra 
udbrederens side, der påvirker måden, 
hvorpå driften foregår, fra start til slut, eller 
som ændrer specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet.

8) Operatørens ansvar i henhold til 
denne forordning bygger på det forhold, at 
vedkommende kontrollerer en risiko ved at 
drive et AI-system. På samme måde som 
ejeren af en bil eller et kæledyr kan 
operatøren udøve en vis grad af kontrol 
med den risiko, der er forbundet med 
systemet. Udøvelse af kontrol bør dermed 
forstås som enhver adgang fra operatørens 
side, der kan påvirke, hvordan risikoen 
kan indtræde, som f.eks. måden, hvorpå 
driften foregår, fra start til slut, eller som 
kan ændre specifikke funktioner eller 
processer i AI-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 198
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 8a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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8a) Jo mere sofistikeret og autonomt et 
system er, desto større virkning kan det at 
definere og påvirke algoritmerne, f.eks. 
gennem vedvarende opdateringer, have 
med hensyn til bare at starte systemet. 
Eftersom det ofte giver mening at betragte 
mere end én person som "operatør" af 
teknologien, kan både backend-
leverandøren og frontend-operatøren 
kvalificeres som "operatør" af AI-
systemet, afhængig af graden af den 
udøvede kontrol.

Or. en

Ændringsforslag 199
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 8b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b) Selv om det generelt er frontend-
operatøren, der synes at være den person, 
som "primært" træffer beslutninger om 
anvendelsen af AI-systemet, kan f.eks. 
backend-leverandøren, som på 
kontinuerlig basis definerer teknologiens 
egenskaber og leverer data og afgørende 
backend-support, også have en høj grad 
af kontrol over de til driften knyttede 
risici.

Or. en

Ændringsforslag 200
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 8c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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8c) Hvis der er mere end én operatør, 
bør det objektive ansvar placeres hos den, 
der har den højeste grad af kontrol over 
de risici, som den skadelige drift udgør.

Or. en

Ændringsforslag 201
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9) Er en bruger, dvs. den person, der 
anvender AI-systemet, involveret i den 
hændelse, der forvoldte skaden, bør han 
eller hun kun være erstatningsansvarlig i 
medfør af denne forordning, hvis brugeren 
også kan anses for at være udbreder. 
Denne forordning bør ikke betragte 
backend-operatøren – den person, der 
løbende definerer den relevante 
teknologis egenskaber og yder 
grundlæggende og vedvarende backend-
støtte – som udbreder, og dens 
bestemmelser bør følgelig ikke finde 
anvendelse på ham eller hende. Af hensyn 
til retssikkerheden i hele Unionen bør 
backend-operatøren være omfattet af de 
samme regler om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren.

9) Er en bruger, dvs. den person, der 
anvender AI-systemet, involveret i den 
hændelse, der forvoldte skaden, bør han 
eller hun være erstatningsansvarlig i 
medfør af denne forordning, hvis brugeren 
også kan anses for at være operatør. I 
modsat fald vil graden af brugerens groft 
uagtsomme eller forsætlige bidrag til 
risikoen indebære, at brugeren har 
culpabaseret erstatningsansvar over for 
sagsøgeren. Brugerens 
forbrugerrettigheder, hvis de er relevante, 
bør ikke påvirkes.

Or. en

Ændringsforslag 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9) Er en bruger, dvs. den person, der 9) Er en bruger, dvs. den person, der 
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anvender AI-systemet, involveret i den 
hændelse, der forvoldte skaden, bør han 
eller hun kun være erstatningsansvarlig i 
medfør af denne forordning, hvis brugeren 
også kan anses for at være udbreder. 
Denne forordning bør ikke betragte 
backend-operatøren – den person, der 
løbende definerer den relevante teknologis 
egenskaber og yder grundlæggende og 
vedvarende backend-støtte – som 
udbreder, og dens bestemmelser bør 
følgelig ikke finde anvendelse på ham 
eller hende. Af hensyn til retssikkerheden 
i hele Unionen bør backend-operatøren 
være omfattet af de samme regler om 
erstatningsansvar som producenten, 
fabrikanten og udvikleren.

anvender AI-systemet, involveret i den 
hændelse, der forvoldte skaden, bør han 
eller hun kun være erstatningsansvarlig i 
medfør af denne forordning, hvis brugeren 
også kan anses for at være frontend-
operatør. Det er hensigtsmæssigt at 
bemærke, at backend-operatøren – den 
person, der løbende definerer den relevante 
teknologis egenskaber og yder 
grundlæggende og vedvarende backend-
støtte – ikke nødvendigvis er den samme 
som producenten, da det bl.a. også kan 
være udvikleren eller programmøren.

Or. en

Ændringsforslag 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9) Er en bruger, dvs. den person, der 
anvender AI-systemet, involveret i den 
hændelse, der forvoldte skaden, bør han 
eller hun kun være erstatningsansvarlig i 
medfør af denne forordning, hvis brugeren 
også kan anses for at være udbreder. 
Denne forordning bør ikke betragte 
backend-operatøren – den person, der 
løbende definerer den relevante 
teknologis egenskaber og yder 
grundlæggende og vedvarende backend-
støtte – som udbreder, og dens 
bestemmelser bør følgelig ikke finde 
anvendelse på ham eller hende. Af hensyn 
til retssikkerheden i hele Unionen bør 
backend-operatøren være omfattet af de 
samme regler om erstatningsansvar som 
producenten, fabrikanten og udvikleren.

9) Er en bruger, dvs. den person, der 
anvender AI-systemet, involveret i den 
hændelse, der forvoldte skaden, bør han 
eller hun kun være erstatningsansvarlig i 
medfør af denne forordning, hvis brugeren 
også kan anses for at være operatør. Af 
hensyn til retssikkerheden i hele Unionen 
bør backend-operatøren, hvis 
vedkommende er producent eller 
fabrikant i henhold til definitionerne i 
produktansvarsdirektivets artikel 3, 
omfattes af bestemmelserne i direktivet. 
Hvis der kun er én operatør, som også er 
producenten, finder denne forordning 
anvendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 204
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Hovedparten af de 
erstatningskrav, som anmeldes i henhold 
til denne forordning, bør dog vedrøre 
tilfælde af civilretligt erstatningsansvar, 
hvor et AI-system anvendes i et offentligt 
rum og udsætter mange tredjeparter for 
risiko. I den situation vil de berørte 
personer ofte ikke være opmærksomme på 
AI-systemets drift eller have nogen 
kontraktlig eller retlig forbindelse til 
udbrederen. AI-systemets drift sætter dem 
dermed i en situation, hvor de – i tilfælde 
af, at de tilføjes skade – kun kan gøre 
culpabaserede erstatningskrav gældende 
over for AI-systemets udbreder og 
samtidig har alvorlige vanskeligheder 
med at bevise culpa hos udbrederen.

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Forordningen bør, så vidt muligt, 
bidrage til at skabe retssikkerhed, uden at 
foregribe den fremtidige teknologiske 
udvikling, de forskellige erstatningskrav, 
som de berørte personer vil kunne rejse i 
hele ansvarskæden og i hele et AI-systems 
livscyklus.

Or. en

Ændringsforslag 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Hovedparten af de 

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Denne forordning bør også, men 
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erstatningskrav, som anmeldes i henhold 
til denne forordning, bør dog vedrøre 
tilfælde af civilretligt erstatningsansvar, 
hvor et AI-system anvendes i et offentligt 
rum og udsætter mange tredjeparter for 
risiko. I den situation vil de berørte 
personer ofte ikke være opmærksomme på 
AI-systemets drift eller have nogen 
kontraktlig eller retlig forbindelse til 
udbrederen. AI-systemets drift sætter dem 
dermed i en situation, hvor de – i tilfælde 
af, at de tilføjes skade – kun kan gøre 
culpabaserede erstatningskrav gældende 
over for AI-systemets udbreder og 
samtidig har alvorlige vanskeligheder med 
at bevise culpa hos udbrederen.

ikke kun, vedrøre tilfælde af civilretligt 
erstatningsansvar, hvor et AI-system 
anvendes i et offentligt rum og udsætter 
mange tredjeparter for risiko. I den 
situation vil de berørte personer ofte ikke 
være opmærksomme på AI-systemets drift 
eller have nogen kontraktlig eller retlig 
forbindelse til frontend-operatøren. AI-
systemets drift sætter dem dermed i en 
situation, hvor de – i tilfælde af, at de 
tilføjes skade – har alvorlige 
vanskeligheder med at bevise culpa hos 
frontend-operatøren.

Or. en

Ændringsforslag 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Hovedparten af de erstatningskrav, 
som anmeldes i henhold til denne 
forordning, bør dog vedrøre tilfælde af 
civilretligt erstatningsansvar, hvor et AI-
system anvendes i et offentligt rum og 
udsætter mange tredjeparter for risiko. I 
den situation vil de berørte personer ofte 
ikke være opmærksomme på AI-systemets 
drift eller have nogen kontraktlig eller 
retlig forbindelse til udbrederen. AI-
systemets drift sætter dem dermed i en 
situation, hvor de – i tilfælde af, at de 
tilføjes skade – kun kan gøre culpabaserede 
erstatningskrav gældende over for AI-
systemets udbreder og samtidig har 
alvorlige vanskeligheder med at bevise 

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Hovedparten af de erstatningskrav, 
som anmeldes i henhold til denne 
forordning, bør dog vedrøre tilfælde af 
civilretligt erstatningsansvar, hvor et AI-
system udsætter mange tredjeparter for 
risiko. I den situation vil de berørte 
personer ofte ikke være opmærksomme på 
AI-systemets drift eller have nogen 
kontraktlig eller retlig forbindelse til 
udbrederen. AI-systemets drift sætter dem 
dermed i en situation, hvor de – i tilfælde 
af, at de tilføjes skade – kun kan gøre 
culpabaserede erstatningskrav gældende 
over for AI-systemets udbreder og samtidig 
har alvorlige vanskeligheder med at bevise 
culpa hos udbrederen.



AM\1205914DA.docx 119/155 PE652.460v01-00

DA

culpa hos udbrederen.

Or. fr

Ændringsforslag 207
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Hovedparten af de erstatningskrav, 
som anmeldes i henhold til denne 
forordning, bør dog vedrøre tilfælde af 
civilretligt erstatningsansvar, hvor et AI-
system anvendes i et offentligt rum og 
udsætter mange tredjeparter for risiko. I 
den situation vil de berørte personer ofte 
ikke være opmærksomme på AI-systemets 
drift eller have nogen kontraktlig eller 
retlig forbindelse til udbrederen. AI-
systemets drift sætter dem dermed i en 
situation, hvor de – i tilfælde af, at de 
tilføjes skade – kun kan gøre culpabaserede 
erstatningskrav gældende over for AI-
systemets udbreder og samtidig har 
alvorlige vanskeligheder med at bevise 
culpa hos udbrederen.

10) Denne forordning bør i princippet 
omfatte alle AI-systemer, uanset hvor de 
anvendes, og om driften sker fysisk eller 
virtuelt. Hovedparten af de erstatningskrav, 
som anmeldes i henhold til denne 
forordning, bør dog vedrøre tilfælde af 
civilretligt erstatningsansvar, hvor et AI-
system anvendes i et offentligt rum og 
udsætter mange tredjeparter for risiko. I 
den situation vil de berørte personer ofte 
ikke være opmærksomme på AI-systemets 
drift eller have nogen kontraktlig eller 
retlig forbindelse til operatøren. AI-
systemets drift sætter dem dermed i en 
situation, hvor de – i tilfælde af, at de 
tilføjes skade – kun kan gøre culpabaserede 
erstatningskrav gældende over for AI-
systemets operatør og samtidig har 
alvorlige vanskeligheder med at bevise 
culpa hos operatøren.

Or. en

Ændringsforslag 208
Sabrina Pignedoli

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 10 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10a) For at beskytte forbrugerne, sikre 
den fornødne gennemsigtighed og for at 
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analysere de valg, der foretages af AI-
systemer, og i sidste instans fastlægge 
udbrederens erstatningsansvar bør der 
med denne forordning indføres pligt til at 
udstyre i det mindste de AI-systemer, der 
anses for at indebære en høj risiko, med et 
registreringsapparat i lighed med 
flyverekordere, som er obligatoriske i 
flyvemaskiner. Disse 
registreringsapparater bør være fuldt 
tilgængelige for de offentlige 
myndigheder, således at der kan foretages 
en fuld verifikation af ansvaret for skader 
forårsaget af et AI-system. Efter en 
hændelse, en alvorlig skade eller en 
begivenhed, der er påvist af den 
efterforskende myndighed, bør 
udbrederen af et AI-system opbevare de 
originale data fra de pågældende 
registreringsapparater i et tidsrum af 
60 dage, indtil den efterforskende 
myndighed giver anden anvisning. 
Udbrederen af et AI-system bør foretage 
kontrol og regelmæssige driftsmæssige 
vurderinger af, hvorvidt de pågældende 
registreringsapparater fungerer korrekt.

Or. it

Ændringsforslag 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11) Det er en afgørende faktor, 
hvilken type AI-system udbrederen udøver 
kontrol over. Et AI-system, som indebærer 
en høj risiko, udsætter potentielt 
offentligheden for en meget højere grad 
af fare og på en måde, der er tilfældig og 
umulig at forudsige. Dette betyder, at 
hovedparten af de potentielt berørte 
personer, når AI-systemets autonome drift 
begynder, er ukendte og ikke kan 

11) I forbindelse med et scenarie med 
erstatningsansvar er en risikobaseret 
tilgang til AI ikke hensigtsmæssig, 
eftersom skaden er sket, og produktet har 
vist sig at være et risikoprodukt. Det bør 
bemærkes, at såkaldte lavrisiko-
applikationer meget fint kan forvolde 
alvorlig skade. En model for 
erstatningsansvar for produkter, der 
indeholder AI-applikationer, bør derfor 
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identificeres (f.eks. personer på en 
offentlig plads eller i et nabohus), 
sammenlignet med driften af et AI-system, 
der involverer specifikke personer, som i 
reglen har givet deres samtykke til dets 
anvendelse i forvejen (f.eks. i forbindelse 
med kirurgiske indgreb på et hospital eller 
salgsdemonstration i en lille butik). 
Fastlæggelse af, hvor betydelig en risiko 
for at forvolde skade der er forbundet med 
et højrisiko-AI-system, bør afhænge af 
samspillet mellem den måde, hvorpå AI-
systemet anvendes, alvorligheden af den 
potentielle skade og sandsynligheden for, 
at risikoen indtræder. Graden af 
alvorlighed bør fastlægges på grundlag af 
omfanget af den potentielle skade som 
følge af driften, antallet af berørte 
personer, den samlede værdi af den 
potentielle skade samt skaden for 
samfundet som helhed. Sandsynligheden 
bør fastlægges på grundlag af de 
algoritmiske beregningers rolle i 
beslutningsprocessen, beslutningens 
kompleksitet og virkningernes 
reversibilitet. I sidste ende bør 
anvendelsesmåden bl.a. afhænge af den 
sektor, hvor AI-systemet fungerer, om det 
kan have retlige eller faktiske virkninger 
for den berørte persons vigtige juridisk 
beskyttede rettigheder, og om 
virkningerne med rimelighed kan undgås.

gribes an i en to-trins-proces: For det 
første bør der være et culpabaseret 
erstatningsansvar for frontend-
operatøren, over for hvilket den berørte 
person bør være berettiget til at rejse krav 
om skadeserstatning, og hvor frontend-
operatøren har mulighed for at bevise sin 
manglende culpa ved at have overholdt 
sin forpligtelse til at drage omsorg 
gennem jævnligt at installere alle 
tilgængelige opdateringer. Hvis denne 
forpligtelse er overholdt, antages der at 
have været udvist behørig omhu. For det 
andet bør backend-operatøren, hvis der 
ikke kan fastslås culpa hos frontend-
operatøren, ifalde objektivt ansvar. En to-
trins-proces er afgørende med henblik på 
at sikre, at ofre effektivt får erstatning for 
skader, som er forvoldt af AI-drevne 
systemer.

Or. en

Ændringsforslag 210
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11) Det er en afgørende faktor, hvilken 
type AI-system udbrederen udøver kontrol 
over. Et AI-system, som indebærer en høj 
risiko, udsætter potentielt offentligheden 

11) Det er en afgørende faktor, hvilken 
type AI-system operatøren udøver kontrol 
over. Et AI-system, som indebærer en høj 
risiko, udsætter potentielt brugeren eller 
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for en meget højere grad af fare og på en 
måde, der er tilfældig og umulig at 
forudsige. Dette betyder, at hovedparten af 
de potentielt berørte personer, når AI-
systemets autonome drift begynder, er 
ukendte og ikke kan identificeres (f.eks. 
personer på en offentlig plads eller i et 
nabohus), sammenlignet med driften af et 
AI-system, der involverer specifikke 
personer, som i reglen har givet deres 
samtykke til dets anvendelse i forvejen 
(f.eks. i forbindelse med kirurgiske 
indgreb på et hospital eller 
salgsdemonstration i en lille butik). 
Fastlæggelse af, hvor betydelig en risiko 
for at forvolde skade der er forbundet med 
et højrisiko-AI-system, bør afhænge af 
samspillet mellem den måde, hvorpå AI-
systemet anvendes, alvorligheden af den 
potentielle skade og sandsynligheden for, 
at risikoen indtræder. Graden af 
alvorlighed bør fastlægges på grundlag af 
omfanget af den potentielle skade som 
følge af driften, antallet af berørte 
personer, den samlede værdi af den 
potentielle skade samt skaden for 
samfundet som helhed. Sandsynligheden 
bør fastlægges på grundlag af de 
algoritmiske beregningers rolle i 
beslutningsprocessen, beslutningens 
kompleksitet og virkningernes 
reversibilitet. I sidste ende bør 
anvendelsesmåden bl.a. afhænge af den 
sektor, hvor AI-systemet fungerer, om det 
kan have retlige eller faktiske virkninger 
for den berørte persons vigtige juridisk 
beskyttede rettigheder, og om virkningerne 
med rimelighed kan undgås.

offentligheden for en meget højere grad af 
fare og på en måde, der er vanskelig at 
forudsige. Dette betyder, at det, når AI-
systemets autonome drift begynder, er 
umuligt at forudsige og sandsynligvis at 
styre software s eventuelt ondsindede 
adfærd, hvorimod softwarens virkninger 
kan være ekstremt omfattende grundet 
skadens udbredelse eller karakteren af de 
varer eller rettigheder, der eksponeres for 
risikoen. Fastlæggelse af, hvor betydelig 
en risiko for at forvolde skade der er 
forbundet med et højrisiko-AI-system, bør 
afhænge af samspillet mellem det 
brugsformål, som AI-systemet er 
markedsført til, den måde, hvorpå AI-
systemet anvendes, alvorligheden af den 
potentielle skade, graden af autonomi i 
den beslutningstagning, der kan indebære 
skade. Graden af alvorlighed, som 
bestemmer niveauet af erstatningen til de 
berørte personer, bør fastlægges på 
grundlag af en vurdering af omfanget af 
den potentielle skade som følge af driften, 
antallet af berørte personer, den samlede 
værdi, materiel og immateriel, af den 
potentielle skade samt skaden for 
samfundet som helhed. Sandsynligheden 
for skadens indtræden bør fastlægges på 
grundlag af de algoritmiske beregningers 
rolle i beslutningsprocessen, muligheden 
for menneskelig intervention i denne 
proces, beslutningens kompleksitet og 
virkningernes reversibilitet. I sidste ende 
bør anvendelsesmåden bl.a. afhænge af den 
sektor, hvor AI-systemet fungerer, om det 
kan have retlige eller faktiske virkninger 
for den berørte persons vigtige juridisk 
beskyttede rettigheder og varer, og om 
virkningerne med rimelighed kan undgås 
og i overensstemmelse med det niveau af 
information, brugerne har modtaget.

Or. en

Ændringsforslag 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 11

Forslag til beslutning Ændringsforslag

11) Det er en afgørende faktor, hvilken 
type AI-system udbrederen udøver kontrol 
over. Et AI-system, som indebærer en høj 
risiko, udsætter potentielt offentligheden 
for en meget højere grad af fare og på en 
måde, der er tilfældig og umulig at 
forudsige. Dette betyder, at hovedparten af 
de potentielt berørte personer, når AI-
systemets autonome drift begynder, er 
ukendte og ikke kan identificeres (f.eks. 
personer på en offentlig plads eller i et 
nabohus), sammenlignet med driften af et 
AI-system, der involverer specifikke 
personer, som i reglen har givet deres 
samtykke til dets anvendelse i forvejen 
(f.eks. i forbindelse med kirurgiske indgreb 
på et hospital eller salgsdemonstration i en 
lille butik). Fastlæggelse af, hvor betydelig 
en risiko for at forvolde skade der er 
forbundet med et højrisiko-AI-system, bør 
afhænge af samspillet mellem den måde, 
hvorpå AI-systemet anvendes, 
alvorligheden af den potentielle skade og 
sandsynligheden for, at risikoen indtræder. 
Graden af alvorlighed bør fastlægges på 
grundlag af omfanget af den potentielle 
skade som følge af driften, antallet af 
berørte personer, den samlede værdi af den 
potentielle skade samt skaden for 
samfundet som helhed. Sandsynligheden 
bør fastlægges på grundlag af de 
algoritmiske beregningers rolle i 
beslutningsprocessen, beslutningens 
kompleksitet og virkningernes 
reversibilitet. I sidste ende bør 
anvendelsesmåden bl.a. afhænge af den 
sektor, hvor AI-systemet fungerer, om det 
kan have retlige eller faktiske virkninger 
for den berørte persons vigtige juridisk 
beskyttede rettigheder, og om virkningerne 
med rimelighed kan undgås.

11) Det er en afgørende faktor, hvilken 
type AI-system operatøren udøver kontrol 
over. Et AI-system, som indebærer en høj 
risiko, udsætter potentielt offentligheden 
for en meget højere grad af fare og på en 
måde, der er tilfældig og rækker længere, 
end hvad der med rimelighed kan 
forventes på baggrund af systemets 
tilsigtede brug. Dette betyder, at 
hovedparten af de potentielt berørte 
personer, når AI-systemets autonome drift 
begynder, er ukendte og ikke kan 
identificeres (f.eks. personer på en offentlig 
plads eller i et nabohus), sammenlignet 
med driften af et AI-system, der involverer 
specifikke personer, som i reglen har givet 
deres samtykke til dets anvendelse i 
forvejen (f.eks. i forbindelse med 
kirurgiske indgreb på et hospital eller 
salgsdemonstration i en lille butik). 
Fastlæggelse af, hvor betydelig en risiko 
for at forvolde skade der er forbundet med 
et højrisiko-AI-system, afhænger af 
samspillet mellem den måde, hvorpå AI-
systemet anvendes, alvorligheden af den 
potentielle skade og sandsynligheden for, 
at risikoen indtræder. Graden af 
alvorlighed bør fastlægges på grundlag af 
omfanget af den potentielle skade som 
følge af driften, antallet af berørte 
personer, den samlede værdi af den 
potentielle skade samt skaden for 
samfundet som helhed. Sandsynligheden 
bør fastlægges på grundlag af de 
algoritmiske beregningers rolle i 
beslutningsprocessen, beslutningens 
kompleksitet og virkningernes 
reversibilitet. I sidste ende bør 
anvendelsesmåden bl.a. afhænge af den 
sektor, hvor AI-systemet fungerer, om det 
kan have retlige eller faktiske virkninger 
for den berørte persons vigtige juridisk 
beskyttede rettigheder, og om virkningerne 
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med rimelighed kan undgås.

Or. en

Ændringsforslag 212
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres i et bilag til denne forordning. I 
betragtning af den hurtige tekniske 
udvikling og markedsudviklingen samt 
den tekniske ekspertise, der er påkrævet 
for at gennemføre en grundig revision af 
AI-systemer, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at ændre denne forordning for så vidt 
angår de typer af AI-systemer, der 
indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed bør 
ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Udviklere 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny 
teknologi, et nyt produkt eller en ny 
tjeneste, som henhører under en af de 
eksisterende kritiske sektorer, der er 
omhandlet i bilaget, og som senere vil 
kunne betragtes som et højrisiko-AI-
system.

12) Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde bør delegeres til 
Kommissionen med henblik på at 
udarbejde en liste over de typer af AI-
systemer, der indebærer en høj risiko, og 
de kritiske sektorer, hvor de anvendes. For 
at give virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed bør 
efterfølgende ændringer i de kritiske 
sektorer kun foretages hver 12. måned.

Or. de
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Ændringsforslag 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del IV – punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres i et bilag til denne forordning. I 
betragtning af den hurtige tekniske 
udvikling og markedsudviklingen samt 
den tekniske ekspertise, der er påkrævet 
for at gennemføre en grundig revision af 
AI-systemer, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at ændre denne forordning for så vidt 
angår de typer af AI-systemer, der 
indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag 
af definitionerne og bestemmelserne i 
denne forordning bør Kommissionen 
gennemgå bilaget hver sjette måned og 
om nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed 
bør ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Udviklere 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny 
teknologi, et nyt produkt eller en ny 
tjeneste, som henhører under en af de 
eksisterende kritiske sektorer, der er 
omhandlet i bilaget, og som senere vil 
kunne betragtes som et højrisiko-AI-
system.

12) En risikobaseret tilgang til AI 
inden for de eksisterende rammer for 
erstatningsansvar kan give anledning til 
unødvendig fragmentering i Unionen og 
skabe tvivl om retssikkerheden, 
fortolkningsproblemer og forvirring 
blandt brugere, som oplever forskellige 
beskyttelsesniveauer afhængigt af 
hvorvidt AI-systemerne er klassificeret 
som høj- eller lavrisiko, hvilket er noget, 
brugere ikke selv kan vurdere. Når først 
skaden er indtruffet, er det ikke relevant, 
hvorvidt et AI-system er klassificeret i 
højrisikogruppe eller lavrisikogruppe, det 
væsentlige er, at berørte personer kan få 
fuld erstatning for skaden uanset 
risikokategorien.

Or. en

Ændringsforslag 214
Sergey Lagodinsky



PE652.460v01-00 126/155 AM\1205914DA.docx

DA

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres i et bilag til denne forordning. I 
betragtning af den hurtige tekniske 
udvikling og markedsudviklingen samt den 
tekniske ekspertise, der er påkrævet for at 
gennemføre en grundig revision af AI-
systemer, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at ændre denne forordning for så vidt 
angår de typer af AI-systemer, der 
indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed 
bør ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Udviklere 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny 
teknologi, et nyt produkt eller en ny 
tjeneste, som henhører under en af de 
eksisterende kritiske sektorer, der er 
omhandlet i bilaget, og som senere vil 
kunne betragtes som et højrisiko-AI-
system.

12) Alle kategorier af højrisiko-AI-
systemer såvel som de kriterier, der gør en 
sådan vurdering mulig, bør fastlægges i 
henhold til en struktureret proces, der 
omfatter inddragelse af et ekspertudvalg 
under Kommissionen og et løbende 
samråd mellem Kommissionen og alle 
involverede interessenter, herunder 
forskere, individuelle eksperter, 
medlemmer af kredse med gratis software, 
videnskabsfolk, ingeniører og de 
kompetente rådgivende myndigheder. I 
betragtning af den hurtige tekniske 
udvikling og markedsudviklingen globalt 
set samt den tekniske ekspertise, der er 
påkrævet for at gennemføre en grundig 
revision af AI-systemer, bør en liste over 
kategorier over AI-systemer baseret på 
kriterier, der gør det muligt at definere 
systemernes autonomi og vurdere 
risikoniveauet over tid, ajourføres 
regelmæssigt, og det giver samtidig 
virksomhederne og 
forskningsorganisationerne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 12
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres i et bilag til denne forordning. I 
betragtning af den hurtige tekniske 
udvikling og markedsudviklingen samt den 
tekniske ekspertise, der er påkrævet for at 
gennemføre en grundig revision af AI-
systemer, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at ændre denne forordning for så vidt 
angår de typer af AI-systemer, der 
indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed 
bør ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Udviklere 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny teknologi, 
et nyt produkt eller en ny tjeneste, som 
henhører under en af de eksisterende 
kritiske sektorer, der er omhandlet i 
bilaget, og som senere vil kunne betragtes 
som et højrisiko-AI-system.

12) Højrisiko-AI-systemer bør opføres 
i et ikke-udtømmende bilag til denne 
forordning. I betragtning af den hurtige 
tekniske udvikling og markedsudviklingen 
samt den tekniske ekspertise, der er 
påkrævet for at gennemføre en grundig 
revision af AI-systemer, bør beføjelsen til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at ændre denne forordning 
for så vidt angår de typer af AI-systemer, 
der indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. Udviklere opfordres 
til at underrette Kommissionen, hvis de 
aktuelt arbejder på en ny teknologi, et nyt 
produkt eller en ny tjeneste, som henhører 
under en af de eksisterende kritiske 
sektorer, der er omhandlet i bilaget, og som 
senere vil kunne betragtes som et højrisiko-
AI-system.

Or. fr

Ændringsforslag 216
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres i et bilag til denne forordning. I 
betragtning af den hurtige tekniske 

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres udtømmende i et bilag til denne 
forordning. I betragtning af den hurtige 
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udvikling og markedsudviklingen samt den 
tekniske ekspertise, der er påkrævet for at 
gennemføre en grundig revision af AI-
systemer, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at ændre denne forordning for så vidt 
angår de typer af AI-systemer, der 
indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed bør 
ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Udviklere 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny teknologi, 
et nyt produkt eller en ny tjeneste, som 
henhører under en af de eksisterende 
kritiske sektorer, der er omhandlet i 
bilaget, og som senere vil kunne betragtes 
som et højrisiko-AI-system.

tekniske udvikling og markedsudviklingen 
samt den tekniske ekspertise, der er 
påkrævet for at gennemføre en grundig 
revision af AI-systemer, bør beføjelsen til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til Kommissionen 
med henblik på at ændre denne forordning 
for så vidt angår de typer af AI-systemer, 
der indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed bør 
ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Udviklere 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny teknologi, 
et nyt produkt eller en ny tjeneste, som 
henhører under en af de eksisterende 
kritiske sektorer, der er omhandlet i 
bilaget, og som senere vil kunne betragtes 
som et højrisiko-AI-system.

Or. ro

Ændringsforslag 217
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres i et bilag til denne forordning. I 
betragtning af den hurtige tekniske 
udvikling og markedsudviklingen samt den 
tekniske ekspertise, der er påkrævet for at 
gennemføre en grundig revision af AI-
systemer, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 

12) Alle højrisiko-AI-systemer bør 
opføres i et bilag til denne forordning. I 
betragtning af den hurtige tekniske 
udvikling og markedsudviklingen samt den 
tekniske ekspertise, der er påkrævet for at 
gennemføre en grundig revision af AI-
systemer, bør beføjelsen til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
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med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at ændre denne forordning for så vidt 
angår de typer af AI-systemer, der 
indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed bør 
ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Udviklere 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny teknologi, 
et nyt produkt eller en ny tjeneste, som 
henhører under en af de eksisterende 
kritiske sektorer, der er omhandlet i 
bilaget, og som senere vil kunne betragtes 
som et højrisiko-AI-system.

med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
delegeres til Kommissionen med henblik 
på at ændre denne forordning for så vidt 
angår de typer af AI-systemer, der 
indebærer en høj risiko, og de kritiske 
sektorer, hvor de anvendes. På grundlag af 
definitionerne og bestemmelserne i denne 
forordning bør Kommissionen gennemgå 
bilaget hver sjette måned og om 
nødvendigt ændre det ved hjælp af 
delegerede retsakter. For at give 
virksomhederne tilstrækkelig 
planlægnings- og investeringssikkerhed bør 
ændringer i de kritiske sektorer kun 
foretages hver 12. måned. Operatører 
opfordres til at underrette Kommissionen, 
hvis de aktuelt arbejder på en ny teknologi, 
et nyt produkt eller en ny tjeneste, som 
henhører under en af de eksisterende 
kritiske sektorer, der er omhandlet i 
bilaget, og som senere vil kunne betragtes 
som et højrisiko-AI-system.

Or. en

Ændringsforslag 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning4. Et stående udvalg benævnt 
"Teknisk Udvalg – AI-systemer med høj 
risiko" (TCRAI) bør støtte Kommissionen 
i dens revision i henhold til denne 
forordning. Dette stående udvalg bør 
omfatte repræsentanter for 

udgår
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medlemsstaterne samt et afbalanceret 
udvalg af interessenter, herunder 
forbrugerorganisationer, repræsentanter 
for erhvervslivet fra forskellige sektorer 
og størrelser samt forskere og 
videnskabsmænd. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig modtage alle dokumenter 
på samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper samt det 
stående TCRAI-udvalg, når de 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.
_________________
4 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 219
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning4. Et stående udvalg benævnt 
"Teknisk Udvalg – AI-systemer med høj 
risiko" (TCRAI) bør støtte Kommissionen 
i dens revision i henhold til denne 
forordning. Dette stående udvalg bør 
omfatte repræsentanter for 
medlemsstaterne samt et afbalanceret 
udvalg af interessenter, herunder 
forbrugerorganisationer, repræsentanter for 
erhvervslivet fra forskellige sektorer og 

13) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører regelmæssige 
høringer af alle relevante interessenter 
under sit forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau, og at disse høringer 
gennemføres i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle aftale 
af 13. april 2016 om bedre lovgivning. Et 
stående udvalg bør støtte Kommissionen i 
dens regelmæssige revision i henhold til 
denne forordning. Dette stående udvalg bør 
omfatte repræsentanter for 
medlemsstaterne samt et afbalanceret 
udvalg af interessenter, herunder 
forbrugerorganisationer, 
sammenslutninger, der repræsenterer 
skadelidte ofre, repræsentanter for 
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størrelser samt forskere og 
videnskabsmænd. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig modtage alle dokumenter 
på samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper samt det 
stående TCRAI-udvalg, når de 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

erhvervslivet fra forskellige sektorer og 
størrelser samt individuelle eksperter, 
forskere og videnskabsmænd.

_________________
4 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 220
Emmanuel Maurel

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 13

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning4. Et stående udvalg benævnt 
"Teknisk Udvalg – AI-systemer med høj 
risiko" (TCRAI) bør støtte Kommissionen 
i dens revision i henhold til denne 
forordning. Dette stående udvalg bør 
omfatte repræsentanter for 
medlemsstaterne samt et afbalanceret 
udvalg af interessenter, herunder 
forbrugerorganisationer, repræsentanter for 
erhvervslivet fra forskellige sektorer og 
størrelser samt forskere og 
videnskabsmænd. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 

13) Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning4. I det nyoprettede europæiske 
agentur for kunstig intelligens bør et 
stående udvalg benævnt "Teknisk Udvalg – 
AI-systemer med høj risiko" (TCRAI) 
bidrage til den revision, der er omhandlet 
i denne forordning. Dette stående udvalg 
bør omfatte repræsentanter for 
medlemsstaterne samt et afbalanceret 
udvalg af interessenter, herunder 
forbrugerorganisationer, repræsentanter for 
erhvervslivet fra forskellige sektorer og 
størrelser samt forskere og 
videnskabsmænd. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
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navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper samt det 
stående TCRAI-udvalg, når de beskæftiger 
sig med forberedelse af delegerede 
retsakter.

retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig modtage alle dokumenter på 
samme tid som medlemsstaternes 
eksperter, og deres eksperter bør have 
systematisk adgang til møder i 
Kommissionens ekspertgrupper samt det 
stående TCRAI-udvalg, når de beskæftiger 
sig med forberedelse af delegerede 
retsakter.

_________________ _________________
4 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 4 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 
erstatningsansvar bør denne forordning kun 
dække skader på liv, sundhed, fysisk 
integritet og ejendom. Af samme årsag bør 
den fastsætte erstatningens størrelse og 
omfang samt forældelsesfristen for 
fremsættelse af erstatningskrav. I 
modsætning til produktansvarsdirektivet 
bør der i denne forordning fastsættes et 
væsentligt lavere erstatningsloft, idet der 
kun henvises til en enkelt AI-
systemdriftshændelse, mens der i 
direktivet henvises til en række produkter 
eller endog en produktgruppe med samme 
defekt.

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 
erstatningsansvar bør denne forordning kun 
dække skader på liv, sundhed, fysisk, 
psykisk og moralsk integritet og ejendom.

Or. fr

Ændringsforslag 222
Sergey Lagodinsky
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Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 
erstatningsansvar bør denne forordning 
kun dække skader på liv, sundhed, fysisk 
integritet og ejendom. Af samme årsag bør 
den fastsætte erstatningens størrelse og 
omfang samt forældelsesfristen for 
fremsættelse af erstatningskrav. I 
modsætning til produktansvarsdirektivet 
bør der i denne forordning fastsættes et 
væsentligt lavere erstatningsloft, idet der 
kun henvises til en enkelt AI-
systemdriftshændelse, mens der i 
direktivet henvises til en række produkter 
eller endog en produktgruppe med samme 
defekt.

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 
erstatningsansvar bør denne forordning 
dække skader på liv, sundhed, fysisk 
integritet og ejendom, herunder den 
berørte persons data og digitale miljø, 
samt andre lovlige erga omnes-varer, 
forudsat at overtrædelsen af 
bestemmelserne kan indebære materiel 
skade.

Or. en

Ændringsforslag 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 
erstatningsansvar bør denne forordning 
kun dække skader på liv, sundhed, fysisk 
integritet og ejendom. Af samme årsag bør 
den fastsætte erstatningens størrelse og 
omfang samt forældelsesfristen for 
fremsættelse af erstatningskrav. I 
modsætning til produktansvarsdirektivet 
bør der i denne forordning fastsættes et 
væsentligt lavere erstatningsloft, idet der 
kun henvises til en enkelt AI-
systemdriftshændelse, mens der i direktivet 
henvises til en række produkter eller endog 

14) Denne forordning bør dække 
skader på liv, sundhed, fysisk integritet, 
ejendom og væsentlig immateriel skade. 
Immateriel skade anses for væsentlig, når 
personen er blevet stillet mærkbart 
ringere, og det skal være en objektivt 
forståelig forringelse af personlige 
interesser med større økonomisk tab. 
Forordningen bør også den fastsætte 
erstatningens størrelse og omfang samt 
forældelsesfristen for fremsættelse af 
erstatningskrav. I modsætning til 
produktansvarsdirektivet bør der i denne 
forordning fastsættes et væsentligt lavere 
erstatningsloft, idet der kun henvises til 
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en produktgruppe med samme defekt. den skade, en enkeltperson har lidt som 
følge af en enkelt AI-
systemdriftshændelse, mens der i direktivet 
henvises til en række produkter eller endog 
en produktgruppe med samme defekt.

Or. en

Ændringsforslag 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 
erstatningsansvar bør denne forordning 
kun dække skader på liv, sundhed, fysisk 
integritet og ejendom. Af samme årsag 
bør den fastsætte erstatningens størrelse 
og omfang samt forældelsesfristen for 
fremsættelse af erstatningskrav. I 
modsætning til produktansvarsdirektivet 
bør der i denne forordning fastsættes et 
væsentligt lavere erstatningsloft, idet der 
kun henvises til en enkelt AI-
systemdriftshændelse, mens der i 
direktivet henvises til en række produkter 
eller endog en produktgruppe med samme 
defekt.

14) Som følge af AI-systemers særlige 
karakteristika bør den foreslåede 
forordning dække materiel samt ikke-
materiel skade, herunder skade på 
immaterielle aktiver og data, f.eks. tab 
eller læk af data, og bør sikre, at skader 
erstattes fuldt ud i overensstemmelse med 
den grundlæggende ret til godtgørelse for 
lidt skade.

Or. en

Ændringsforslag 225
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 

14) I overensstemmelse med 
medlemsstaternes ordninger for objektivt 
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erstatningsansvar bør denne forordning kun 
dække skader på liv, sundhed, fysisk 
integritet og ejendom. Af samme årsag bør 
den fastsætte erstatningens størrelse og 
omfang samt forældelsesfristen for 
fremsættelse af erstatningskrav. I 
modsætning til produktansvarsdirektivet 
bør der i denne forordning fastsættes et 
væsentligt lavere erstatningsloft, idet der 
kun henvises til en enkelt AI-
systemdriftshændelse, mens der i direktivet 
henvises til en række produkter eller endog 
en produktgruppe med samme defekt.

erstatningsansvar bør denne forordning kun 
dække skader på liv, sundhed, fysisk 
integritet og ejendom. Af samme årsag bør 
den fastsætte forældelsesfristen for 
fremsættelse af erstatningskrav. I 
modsætning til produktansvarsdirektivet 
bør der i denne forordning fastsættes et 
væsentligt lavere erstatningsloft, idet der 
kun henvises til en enkelt AI-
systemdriftshændelse, mens der i direktivet 
henvises til en række produkter eller endog 
en produktgruppe med samme defekt.

Or. de

Ændringsforslag 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15) Alle fysiske eller virtuelle 
aktiviteter, anordninger eller processer, 
der drives af AI-systemer, som ikke er 
opført som højrisiko-AI-systemer i bilaget 
til denne forordning, bør fortsat være 
omfattet af culpaansvar. 
Medlemsstaternes nationale lovgivning, 
herunder eventuel relevant retspraksis, 
med hensyn til erstatningsbeløbet og -
omfanget samt forældelsesfristen bør 
fortsat gælde. En person, der lider skade, 
som er forvoldt af et AI-system, bør ikke 
desto mindre nyde godt af en formodning 
om fejl hos udbrederen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 227
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
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Bilag I – del B – punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15) Alle fysiske eller virtuelle 
aktiviteter, anordninger eller processer, der 
drives af AI-systemer, som ikke er opført 
som højrisiko-AI-systemer i bilaget til 
denne forordning, bør fortsat være 
omfattet af culpaansvar. Medlemsstaternes 
nationale lovgivning, herunder eventuel 
relevant retspraksis, med hensyn til 
erstatningsbeløbet og -omfanget samt 
forældelsesfristen bør fortsat gælde. En 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, bør ikke desto mindre nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen.

15) Alle fysiske eller virtuelle 
aktiviteter, anordninger eller processer, der 
drives af AI-systemer, der ikke, i henhold 
til kriterier som skal fastlægges i en 
gennemsigtig proces i Kommissionens 
regi, er kvalificeret som udgørende en 
risiko, bør være omfattet af culpaansvar, 
uanset mere restriktive bestemmelser i 
gældende national lovgivning og 
forbrugerbeskyttelseslove. 
Medlemsstaternes nationale lovgivning, 
herunder eventuel relevant retspraksis, med 
hensyn til erstatningsbeløbet og -omfanget 
samt forældelsesfristen bør fortsat gælde. 
En person, der lider skade, som er forvoldt 
af et AI-system, skal kunne bevise, at den 
påståede skade er forvoldt af det 
pågældende AI-system, men bør nyde godt 
af en formodning om fejl hos operatøren.

Or. en

Ændringsforslag 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15) Alle fysiske eller virtuelle 
aktiviteter, anordninger eller processer, der 
drives af AI-systemer, som ikke er opført 
som højrisiko-AI-systemer i bilaget til 
denne forordning, bør fortsat være omfattet 
af culpaansvar. Medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder eventuel relevant 
retspraksis, med hensyn til 
erstatningsbeløbet og -omfanget samt 
forældelsesfristen bør fortsat gælde. En 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, bør ikke desto mindre nyde 
godt af en formodning om fejl hos 

15) Alle fysiske eller virtuelle 
aktiviteter, anordninger eller processer, der 
drives af AI-systemer, som ikke er opført 
som højrisiko-AI-systemer i bilaget til 
denne forordning, bør fortsat være omfattet 
af culpaansvar, med mindre EU-
Domstolen træffer en anden afgørelse. 
Medlemsstaternes nationale lovgivning, 
herunder deres retspraksis, med hensyn til 
erstatningsbeløbet og -omfanget samt 
forældelsesfristen bør fortsat gælde. En 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, bør ikke desto mindre nyde 
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udbrederen. godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen.

Or. fr

Ændringsforslag 229
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15) Alle fysiske eller virtuelle 
aktiviteter, anordninger eller processer, der 
drives af AI-systemer, som ikke er opført 
som højrisiko-AI-systemer i bilaget til 
denne forordning, bør fortsat være omfattet 
af culpaansvar. Medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder eventuel relevant 
retspraksis, med hensyn til 
erstatningsbeløbet og -omfanget samt 
forældelsesfristen bør fortsat gælde. En 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, bør ikke desto mindre nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
udbrederen.

15) Alle fysiske eller virtuelle 
aktiviteter, anordninger eller processer, der 
drives af AI-systemer, som ikke er opført 
som højrisiko-AI-systemer i bilaget til 
denne forordning, bør fortsat være omfattet 
af culpaansvar. Medlemsstaternes nationale 
lovgivning, herunder eventuel relevant 
retspraksis, med hensyn til 
erstatningsbeløbet og -omfanget samt 
forældelsesfristen bør fortsat gælde. En 
person, der lider skade, som er forvoldt af 
et AI-system, bør ikke desto mindre nyde 
godt af en formodning om fejl hos 
operatøren.

Or. en

Ændringsforslag 230
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16) Den omhu, der kan forventes af en 
udbreder, bør stå i et rimeligt forhold til i) 
karakteren af AI-systemet, ii) den juridisk 
beskyttede rettighed, som potentielt 
påvirkes, iii) den potentielle skade, som 
AI-systemet kan forvolde, og iv) 
sandsynligheden for en sådan skade. Det 

16) Den omhu, der kan forventes af en 
operatør, bør stå i et rimeligt forhold til i) 
karakteren af AI-systemet, ii) den 
information om karakteren af AI-
systemet, som er tilvejebragt for 
operatøren og offentligheden, iii) juridisk 
beskyttede rettighed, som potentielt 
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bør i den forbindelse tages i betragtning, at 
udbrederen kan have begrænset kendskab 
til de algoritmer og data, som anvendes i 
AI-systemet. Det bør antages, at 
udbrederen har udvist fornøden omhu ved 
at vælge et passende AI-system, hvis 
udbrederen har valgt et AI-system, som er 
certificeret i henhold til [den frivillige 
certificeringsordning, som forudsættes på 
s. 24 i COM(2020)0065 final]. Det bør 
antages, at udbrederen har udvist fornøden 
omhu i forbindelse med driften af AI-
systemet, hvis udbrederen kan bevise, at 
den faktisk og regelmæssigt har overvåget 
AI-systemet under driften og underrettet 
fabrikanten om mulige uregelmæssigheder 
under driften. Der bør antages, at 
udbrederen har udvist fornøden omhu med 
hensyn til opretholdelse af den 
driftsmæssige pålidelighed, hvis 
udbrederen har installeret alle tilgængelige 
opdateringer fra producenten af AI-
systemet.

påvirkes, iv) den potentielle skade, som AI-
systemet kan forvolde, og v) 
sandsynligheden for en sådan skade. Det 
bør i den forbindelse tages i betragtning, at 
operatøren kan have begrænset kendskab 
til de algoritmer og data, som anvendes i 
AI-systemet, selv om der dog bør sikres et 
tilstrækkeligt niveau af information, som 
omfatter den relevante dokumentation 
vedrørende anvendelses- og 
designinstruktioner, herunder kildekoden 
og de data, AI-systemet bruger, og 
oplysningerne skal være gjort 
lettilgængelige gennem en obligatorisk 
pligtaflevering. Det bør antages, at 
operatøren har udvist fornøden omhu ved 
at vælge et passende AI-system, 
operatøren har valgt et AI-system, som er 
certificeret i henhold til [den frivillige 
certificeringsordning, som forudsættes på 
s. 24 i COM(2020)0065 final]. Det bør 
antages, at operatøren har udvist fornøden 
omhu i forbindelse med driften af AI-
systemet, hvis operatøren kan bevise, at 
den faktisk og regelmæssigt har overvåget 
AI-systemet under driften og underrettet 
fabrikanten om mulige uregelmæssigheder 
under driften. Der bør antages, at 
operatøren har udvist fornøden omhu med 
hensyn til opretholdelse af den 
driftsmæssige pålidelighed, hvis 
operatøren har installeret alle tilgængelige 
opdateringer fra producenten af AI-
systemet i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv (EU) 2019/770. 
Der bør tages fornøden højde for den 
mulighed, at de i det store og hele frivilligt 
baserede kredse inden for gratis software 
producerer software til brug for den brede 
offentlighed, som helt eller delvist kan 
integreres i AI-systemer, uden at disse 
frivillige automatisk bliver ansvarlige for 
forpligtelser, som er udformet med 
henblik på virksomheder, der leverer 
digitalt indhold i deres egenskab af 
professionelle.

Or. en
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Ændringsforslag 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16) Den omhu, der kan forventes af en 
udbreder, bør stå i et rimeligt forhold til i) 
karakteren af AI-systemet, ii) den juridisk 
beskyttede rettighed, som potentielt 
påvirkes, iii) den potentielle skade, som 
AI-systemet kan forvolde, og iv) 
sandsynligheden for en sådan skade. Det 
bør i den forbindelse tages i betragtning, at 
udbrederen kan have begrænset kendskab 
til de algoritmer og data, som anvendes i 
AI-systemet. Det bør antages, at 
udbrederen har udvist fornøden omhu ved 
at vælge et passende AI-system, hvis 
udbrederen har valgt et AI-system, som er 
certificeret i henhold til [den frivillige 
certificeringsordning, som forudsættes på 
s. 24 i COM(2020)0065 final]. Det bør 
antages, at udbrederen har udvist fornøden 
omhu i forbindelse med driften af AI-
systemet, hvis udbrederen kan bevise, at 
den faktisk og regelmæssigt har overvåget 
AI-systemet under driften og underrettet 
fabrikanten om mulige uregelmæssigheder 
under driften. Der bør antages, at 
udbrederen har udvist fornøden omhu med 
hensyn til opretholdelse af den 
driftsmæssige pålidelighed, hvis 
udbrederen har installeret alle tilgængelige 
opdateringer fra producenten af AI-
systemet.

16) Den omhu, der kan forventes af en 
frontend-operatør, bør stå i et rimeligt 
forhold til i) karakteren af AI-systemet, ii) 
den juridisk beskyttede rettighed, som 
potentielt påvirkes, iii) den potentielle 
skade, som AI-systemet kan forvolde, og 
iv) sandsynligheden for en sådan skade. 
Det bør i den forbindelse tages i 
betragtning, at frontend-operatøren kan 
have begrænset kendskab til de algoritmer 
og data, som anvendes i AI-systemet. Det 
bør antages, at frontend-operatøren har 
udvist fornøden omhu ved at vælge et 
passende AI-system, frontend-operatøren 
har valgt et AI-system, som er certificeret i 
henhold til [den frivillige 
certificeringsordning, som forudsættes på 
s. 24 i COM(2020)0065 final]. Det bør 
antages, at frontend-operatøren har udvist 
fornøden omhu i forbindelse med driften af 
AI-systemet, hvis frontend-operatøren kan 
bevise, at den faktisk og regelmæssigt har 
overvåget AI-systemet under driften og 
underrettet backend-operatøren om mulige 
uregelmæssigheder under driften. Der bør 
antages, at frontend-operatøren har udvist 
fornøden omhu med hensyn til 
opretholdelse af den driftsmæssige 
pålidelighed, hvis frontend-operatøren har 
installeret alle tilgængelige opdateringer 
fra backend-operatøren af AI-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16) Den omhu, der kan forventes af en 
udbreder, bør stå i et rimeligt forhold til i) 
karakteren af AI-systemet, ii) den juridisk 
beskyttede rettighed, som potentielt 
påvirkes, iii) den potentielle skade, som 
AI-systemet kan forvolde, og iv) 
sandsynligheden for en sådan skade. Det 
bør i den forbindelse tages i betragtning, at 
udbrederen kan have begrænset kendskab 
til de algoritmer og data, som anvendes i 
AI-systemet. Det bør antages, at 
udbrederen har udvist fornøden omhu ved 
at vælge et passende AI-system, hvis 
udbrederen har valgt et AI-system, som er 
certificeret i henhold til [den frivillige 
certificeringsordning, som forudsættes på 
s. 24 i COM(2020)0065 final]. Det bør 
antages, at udbrederen har udvist fornøden 
omhu i forbindelse med driften af AI-
systemet, hvis udbrederen kan bevise, at 
den faktisk og regelmæssigt har overvåget 
AI-systemet under driften og underrettet 
fabrikanten om mulige uregelmæssigheder 
under driften. Der bør antages, at 
udbrederen har udvist fornøden omhu med 
hensyn til opretholdelse af den 
driftsmæssige pålidelighed, hvis 
udbrederen har installeret alle tilgængelige 
opdateringer fra producenten af AI-
systemet.

16) Den omhu, der kan forventes af en 
operatør, bør stå i et rimeligt forhold til i) 
karakteren af AI-systemet, ii) den juridisk 
beskyttede rettighed, som potentielt 
påvirkes, iii) den potentielle skade, som 
AI-systemet kan forvolde, og iv) 
sandsynligheden for en sådan skade. Det 
bør i den forbindelse tages i betragtning, at 
operatøren kan have begrænset kendskab 
til de algoritmer og data, som anvendes i 
AI-systemet. Det bør antages, at 
operatøren har udvist fornøden omhu ved 
at vælge et passende AI-system, hvis 
operatøren har valgt et AI-system, som er 
certificeret i henhold til [den frivillige 
certificeringsordning, som forudsættes på 
s. 24 i COM(2020)0065 final]. Det bør 
antages, at operatøren har udvist fornøden 
omhu i forbindelse med driften af AI-
systemet, hvis operatøren kan bevise, at 
den faktisk og regelmæssigt har overvåget 
AI-systemet under driften og underrettet 
fabrikanten om mulige uregelmæssigheder 
under driften. Der bør antages, at 
operatøren har udvist fornøden omhu med 
hensyn til opretholdelse af den 
driftsmæssige pålidelighed, hvis 
operatøren har installeret alle tilgængelige 
opdateringer fra producenten af AI-
systemet.

Or. en

Ændringsforslag 233
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17) For at gøre det muligt for 17) For at gøre det muligt for 
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udbrederen at bevise, at han eller hun ikke 
har handlet culpøst, bør producenterne 
være forpligtede til at samarbejde med 
udbrederen. Såvel europæiske som ikke-
europæiske producenter bør endvidere 
være forpligtede til at udpege en 
repræsentant i spørgsmål om AI-relateret 
erstatningsansvar inden for Unionen som 
kontaktpunkt for besvarelse af alle 
anmodninger fra udbredere, jf. lignende 
bestemmelser i artikel 37 i GDPR 
(databeskyttelsesansvarlige), artikel 3, 
stk. 41, og artikel 13, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/8585 og artikel 4, stk. 2, og artikel 5 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2019/10206 (fabrikantens 
repræsentant).

operatøren at bevise, at han eller hun ikke 
har handlet culpøst, eller for den berørte 
person at bevise, at der foreligger culpa, 
bør producenterne være forpligtede til at 
samarbejde med begge de berørte parter. 
Såvel europæiske som ikke-europæiske 
producenter bør endvidere være forpligtede 
til at udpege en repræsentant i spørgsmål 
om AI-relateret erstatningsansvar inden for 
Unionen som kontaktpunkt for besvarelse 
af alle anmodninger fra operatører, jf. 
lignende bestemmelser i artikel 37 i GDPR 
(databeskyttelsesansvarlige), artikel 3, 
stk. 41, og artikel 13, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/8585 og artikel 4, stk. 2, og artikel 5 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2019/10206 (fabrikantens 
repræsentant).

_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018, s. 1).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 
2019 om markedsovervågning og 
produktoverensstemmelse og om ændring 
af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) 
nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 
169 af 25.6.2019, s. 1).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 
2019 om markedsovervågning og 
produktoverensstemmelse og om ændring 
af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) 
nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 
169 af 25.6.2019, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 234
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 17
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

17) For at gøre det muligt for 
udbrederen at bevise, at han eller hun ikke 
har handlet culpøst, bør producenterne 
være forpligtede til at samarbejde med 
udbrederen. Såvel europæiske som ikke-
europæiske producenter bør endvidere 
være forpligtede til at udpege en 
repræsentant i spørgsmål om AI-relateret 
erstatningsansvar inden for Unionen som 
kontaktpunkt for besvarelse af alle 
anmodninger fra udbredere, jf. lignende 
bestemmelser i artikel 37 i GDPR 
(databeskyttelsesansvarlige), artikel 3, 
stk. 41, og artikel 13, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/8585 og artikel 4, stk. 2, og artikel 5 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2019/10206 (fabrikantens 
repræsentant).

17) For at gøre det muligt for 
operatøren at bevise, at han eller hun ikke 
har handlet culpøst, bør producenterne 
være forpligtede til at samarbejde med 
operatøren, herunder gennem 
tilvejebringelse af veldokumenteret 
information. Såvel europæiske som ikke-
europæiske producenter bør endvidere 
være forpligtede til at udpege en 
repræsentant i spørgsmål om AI-relateret 
erstatningsansvar inden for Unionen som 
kontaktpunkt for besvarelse af alle 
anmodninger fra operatører, jf. lignende 
bestemmelser i artikel 37 i GDPR 
(databeskyttelsesansvarlige), artikel 3, 
stk. 41, og artikel 13, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
2018/858 samt artikel 4, stk. 2, og artikel 5 
i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) 2019/1020 (fabrikantens 
repræsentant).

_________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018, s. 1).
6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 
2019 om markedsovervågning og 
produktoverensstemmelse og om ændring 
af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) 
nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 
169 af 25.6.2019, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17) For at gøre det muligt for 
udbrederen at bevise, at han eller hun ikke 
har handlet culpøst, bør producenterne 
være forpligtede til at samarbejde med 
udbrederen. Såvel europæiske som ikke-
europæiske producenter bør endvidere 
være forpligtede til at udpege en 
repræsentant i spørgsmål om AI-relateret 
erstatningsansvar inden for Unionen som 
kontaktpunkt for besvarelse af alle 
anmodninger fra udbredere, jf. lignende 
bestemmelser i artikel 37 i GDPR 
(databeskyttelsesansvarlige), artikel 3, 
stk. 41, og artikel 13, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/8585 samt artikel 4, stk. 2, og artikel 
5 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/10206 (fabrikantens 
repræsentant).

17) For at gøre det muligt for 
udbrederen at bevise, at han eller hun ikke 
har handlet culpøst, bør producenterne 
være forpligtede til at samarbejde med 
udbrederen. Såvel europæiske som ikke-
europæiske producenter bør endvidere 
være forpligtede til at udpege en 
repræsentant i spørgsmål om AI-relateret 
erstatningsansvar inden for Unionen som 
kontaktpunkt for besvarelse af alle 
anmodninger fra frontend-operatører, jf. 
lignende bestemmelser i artikel 37 i GDPR 
(databeskyttelsesansvarlige), artikel 3, 
stk. 41, og artikel 13, stk. 4, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 
2018/8585 samt artikel 4, stk. 2, og 
artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) 2019/10206 (fabrikantens 
repræsentant).

_________________ _________________
5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 
om godkendelse og markedsovervågning af 
motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil 
samt af systemer, komponenter og separate 
tekniske enheder til sådanne køretøjer, om 
ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 
og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af 
direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 
14.6.2018, s. 1).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 
2019 om markedsovervågning og 
produktoverensstemmelse og om ændring 
af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) 
nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 
169 af 25.6.2019, s. 1).

6 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 
2019 om markedsovervågning og 
produktoverensstemmelse og om ændring 
af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) 
nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 
169 af 25.6.2019, s. 1).

Or. en
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Ændringsforslag 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 
erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have stor 
indflydelse på små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 
deres projekter, som bygger på ny 
teknologi. Formålet med 
erstatningsansvar er derfor ikke blot at 
sikre enkeltpersoners vigtige juridisk 
beskyttede rettigheder, men det er også en 
faktor, der afgør, om virksomheder, 
navnlig SMV'er og nystartede 
virksomheder, er i stand til at rejse 
kapital, innovere og i sidste ende tilbyde 
nye produkter og tjenester, samt om 
kunderne er villige til at anvende sådanne 
produkter og tjenester på trods af de 
potentielle risici og søgsmål, der kan blive 
rejst mod dem.

18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 
erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have 
indflydelse på små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 
deres projekter, som bygger på ny 
teknologi.

Or. fr

Ændringsforslag 237
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 
erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have stor 
indflydelse på små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 
deres projekter, som bygger på ny 
teknologi. Formålet med erstatningsansvar 
er derfor ikke blot at sikre enkeltpersoners 
vigtige juridisk beskyttede rettigheder, men 
det er også en faktor, der afgør, om 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, er i stand til at 
rejse kapital, innovere og i sidste ende 
tilbyde nye produkter og tjenester, samt om 
kunderne er villige til at anvende sådanne 
produkter og tjenester på trods af de 
potentielle risici og søgsmål, der kan blive 
rejst mod dem.

18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 
erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør, herunder 
håndtering af affald og genanvendelse. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have stor 
indflydelse på små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 
deres forsknings- og udviklingsprojekter, 
som bygger på ny teknologi. Formålet med 
erstatningsansvar er derfor ikke blot at 
sikre enkeltpersoners vigtige juridisk 
beskyttede rettigheder, men det er også en 
faktor, der afgør, om virksomheder, 
navnlig SMV'er og nystartede 
virksomheder, er i stand til at rejse kapital, 
innovere, forske og i sidste ende tilbyde 
nye produkter og tjenester og dermed 
bidrage til samfundets trivsel, samt om 
kunderne har tillid til sådanne produkter 
og tjenester og er villige til at bruge dem 
på trods af de potentielle risici og søgsmål, 
der kan blive rejst mod dem. I betragtning 
af den dynamiske karakter, der 
kendetegner de til AI-systemer hørende 
risici, som potentielt hele befolkningen 
udsættes for, bør reglerne om civilt 
erstatningsansvar forvaltes med en høj 
grad af beskyttelse af eventuelt berørte 
personer og offentlige goder. 

Or. en

Ændringsforslag 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 
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erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have stor 
indflydelse på små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 
deres projekter, som bygger på ny 
teknologi. Formålet med erstatningsansvar 
er derfor ikke blot at sikre enkeltpersoners 
vigtige juridisk beskyttede rettigheder, men 
det er også en faktor, der afgør, om 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, er i stand til at 
rejse kapital, innovere og i sidste ende 
tilbyde nye produkter og tjenester, samt om 
kunderne er villige til at anvende sådanne 
produkter og tjenester på trods af de 
potentielle risici og søgsmål, der kan blive 
rejst mod dem.

erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have stor 
indflydelse på SMV'ers samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 
deres projekter, som bygger på ny 
teknologi. Formålet med erstatningsansvar 
er derfor ikke blot at sikre enkeltpersoners 
vigtige juridisk beskyttede rettigheder, men 
det er også en faktor, der afgør, om 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, er i stand til at 
rejse kapital, innovere og i sidste ende 
tilbyde nye produkter og tjenester, samt om 
kunderne er villige til at anvende sådanne 
produkter og tjenester på trods af de 
potentielle risici og søgsmål, der kan blive 
rejst mod dem.

Or. en

Ændringsforslag 239
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 18

Forslag til beslutning Ændringsforslag

18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 
erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have stor 
indflydelse på små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 

18) Lovgiveren skal tage hensyn til de 
erstatningsansvarsmæssige risici, der er 
forbundet med AI-systemerne gennem hele 
deres livscyklus fra udvikling over 
anvendelse til anvendelsesophør. 
Anvendelsen af AI-systemer i et produkt 
eller en tjeneste udgør en finansiel risiko 
for virksomhederne og vil derfor have stor 
indflydelse på små og mellemstore 
virksomheders (SMV'ers) samt nystartede 
virksomheders kapacitet og muligheder 
med hensyn til at forsikre og finansiere 
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deres projekter, som bygger på ny 
teknologi. Formålet med erstatningsansvar 
er derfor ikke blot at sikre enkeltpersoners 
vigtige juridisk beskyttede rettigheder, men 
det er også en faktor, der afgør, om 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, er i stand til at 
rejse kapital, innovere og i sidste ende 
tilbyde nye produkter og tjenester, samt om 
kunderne er villige til at anvende sådanne 
produkter og tjenester på trods af de 
potentielle risici og søgsmål, der kan blive 
rejst mod dem.

deres projekter, som bygger på ny 
teknologi. Formålet med erstatningsansvar 
er derfor ikke blot at sikre enkeltpersoners 
juridisk beskyttede rettigheder, men det er 
også en faktor, der afgør, om 
virksomheder, navnlig SMV'er og 
nystartede virksomheder, er i stand til at 
rejse kapital, innovere og i sidste ende 
tilbyde nye produkter og tjenester, samt om 
kunderne er villige til at anvende sådanne 
produkter og tjenester på trods af de 
potentielle risici og søgsmål, der kan blive 
rejst mod dem.

Or. en

Ændringsforslag 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19) Forsikring kan bidrage til at sikre, 
at ofre kan modtage en effektiv erstatning, 
og til at samle alle forsikrede personers 
risici. En af de faktorer, som 
forsikringsselskaber baserer deres udbud 
af forsikringsprodukter og -tjenester på, 
er risikovurdering baseret på adgang til 
tilstrækkelige historiske data vedrørende 
erstatningskrav. Manglende adgang til 
eller en utilstrækkelig mængde data af høj 
kvalitet kan være en årsag til, at det i 
begyndelsen er vanskeligt at skabe 
forsikringsprodukter til nye og 
fremspirende teknologier. Øget adgang til 
og optimering af anvendelsen af data, som 
er genereret ved hjælp af nye teknologier, 
vil imidlertid forbedre 
forsikringsselskabernes evne til at skabe 
modeller for beregning af nye risici og 
fremme udviklingen af mere innovativ 
dækning.

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19) Forsikring kan bidrage til at sikre, 
at ofre kan modtage en effektiv erstatning, 
og til at samle alle forsikrede personers 
risici. En af de faktorer, som 
forsikringsselskaber baserer deres udbud 
af forsikringsprodukter og -tjenester på, 
er risikovurdering baseret på adgang til 
tilstrækkelige historiske data vedrørende 
erstatningskrav. Manglende adgang til 
eller en utilstrækkelig mængde data af høj 
kvalitet kan være en årsag til, at det i 
begyndelsen er vanskeligt at skabe 
forsikringsprodukter til nye og 
fremspirende teknologier. Øget adgang til 
og optimering af anvendelsen af data, som 
er genereret ved hjælp af nye teknologier, 
vil imidlertid forbedre 
forsikringsselskabernes evne til at skabe 
modeller for beregning af nye risici og 
fremme udviklingen af mere innovativ 
dækning.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 242
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19) Forsikring kan bidrage til at sikre, 
at ofre kan modtage en effektiv erstatning, 
og til at samle alle forsikrede personers 

19) Forsikring kan bidrage til at sikre, 
at ofre kan modtage en effektiv erstatning, 
og til at samle alle forsikrede personers 
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risici. En af de faktorer, som 
forsikringsselskaber baserer deres udbud af 
forsikringsprodukter og -tjenester på, er 
risikovurdering baseret på adgang til 
tilstrækkelige historiske data vedrørende 
erstatningskrav. Manglende adgang til eller 
en utilstrækkelig mængde data af høj 
kvalitet kan være en årsag til, at det i 
begyndelsen er vanskeligt at skabe 
forsikringsprodukter til nye og 
fremspirende teknologier. Øget adgang til 
og optimering af anvendelsen af data, som 
er genereret ved hjælp af nye teknologier, 
vil imidlertid forbedre 
forsikringsselskabernes evne til at skabe 
modeller for beregning af nye risici og 
fremme udviklingen af mere innovativ 
dækning.

risici. En af de faktorer, som 
forsikringsselskaber baserer deres udbud af 
forsikringsprodukter og -tjenester på, er 
risikovurdering baseret på adgang til 
tilstrækkelige historiske data vedrørende 
erstatningskrav. Manglende adgang til eller 
en utilstrækkelig mængde data af høj 
kvalitet kan være en årsag til, at det i 
begyndelsen er vanskeligt at skabe 
forsikringsprodukter til nye og 
fremspirende teknologier. Øget adgang til 
og optimering af anvendelsen af data, som 
er genereret ved hjælp af nye teknologier, 
vil, sammen med en forpligtelse til at 
tilvejebringe veldokumenteret 
information, imidlertid forbedre 
forsikringsselskabernes evne til at skabe 
modeller for beregning af nye risici og 
fremme udviklingen af mere innovativ 
dækning.

Or. en

Ændringsforslag 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende 
erstatningskrav, udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 

udgår
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tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig 
grad overstiger de maksimumsbeløb, der 
er fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette 
en særlig erstatningsfond for en 
begrænset periode, som adresserer de 
særlige behov i disse tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 244
Sergey Lagodinsky

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig 
grad overstiger de maksimumsbeløb, der 
er fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette en 
særlig erstatningsfond for en begrænset 
periode, som adresserer de særlige behov i 
disse tilfælde.

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. 
Medlemsstaterne bør tilskyndes til at 
oprette en særlig erstatningsfond til at 
supplere dækningen fra 
erstatningsansvarsforsikringen med det 
formål at sikre, at skader kan godtgøres 
effektivt i tilfælde, hvor der ikke foreligger 
forsikringsdækning. For at sikre 
retssikkerheden og opfylde forpligtelsen 
om at informere alle potentielt berørte 
personer gøres eksistensen af de relevante 
forsikringer og fonde offentligt synlige 
gennem et individuelt 
registreringsnummer, som vil kunne ses i 
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et særligt EU-register. Dette vil gøre det 
muligt for enhver, som er i kontakt med et 
givet AI-system, at få information om de 
foranstaltninger, der sættes i værk, når 
der opstår en skade, grænserne for det 
tilknyttede erstatningsansvar, operatørers 
navne og opgaver samt alle andre 
relevante oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 245
Marion Walsmann

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig 
grad overstiger de maksimumsbeløb, der 
er fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette 
en særlig erstatningsfond for en 
begrænset periode, som adresserer de 
særlige behov i disse tilfælde.

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet.

Or. de
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Ændringsforslag 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig 
grad overstiger de maksimumsbeløb, der 
er fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette 
en særlig erstatningsfond for en 
begrænset periode, som adresserer de 
særlige behov i disse tilfælde.

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet.

Or. fr

Ændringsforslag 247
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 

20) Fordi der ikke foreligger historiske 
data vedrørende erstatningskrav, bør det 
undersøges, hvordan og på hvilke 
betingelser et erstatningsansvar vil kunne 
forsikres. Der udvikles allerede nu 
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takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig grad 
overstiger de maksimumsbeløb, der er 
fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette en 
særlig erstatningsfond for en begrænset 
periode, som adresserer de særlige behov i 
disse tilfælde.

forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Det er dog vanskeligt at få øje 
på en model, der passer alle, og 
forsikringsmarkedet får behov for tid til at 
tilpasse sig. Kommissionen bør arbejde 
tæt sammen med forsikringsmarkedet om 
at udvikle innovative 
forsikringsprodukter, der kan lukke 
forsikringshullet. I særlige tilfælde, hvor 
erstatningen i væsentlig grad overstiger de 
maksimumsbeløb, der er fastsat i denne 
forordning, bør medlemsstaterne tilskyndes 
til at oprette en særlig erstatningsfond for 
en begrænset periode, som adresserer de 
særlige behov i disse tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 248
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav 
på grund af f.eks. ajourføring af 
algoritmer eller anonymisering af data, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 



PE652.460v01-00 154/155 AM\1205914DA.docx

DA

type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig grad 
overstiger de maksimumsbeløb, der er 
fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette en 
særlig erstatningsfond for en begrænset 
periode, som adresserer de særlige behov i 
disse tilfælde.

forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig grad 
overstiger de maksimumsbeløb, der er 
fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette en 
særlig erstatningsfond for en begrænset 
periode, som adresserer de særlige behov i 
disse tilfælde.

Or. fr

Ændringsforslag 249
Daniel Buda

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, hvor erstatningen i væsentlig grad 
overstiger de maksimumsbeløb, der er 
fastsat i denne forordning, bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at oprette en 
særlig erstatningsfond for en begrænset 
periode, som adresserer de særlige behov i 
disse tilfælde.

20) Selv om der ikke foreligger 
historiske data vedrørende erstatningskrav, 
udvikles der allerede nu 
forsikringsprodukter for hvert enkelt 
område og hver enkel form for dækning i 
takt med, at teknologien udvikler sig. 
Mange forsikringsselskaber specialiserer 
sig i visse markedssegmenter (f.eks. 
SMV'er) eller yder dækning for visse 
produkttyper (f.eks. el-apparater), hvilket 
betyder, at der normalt vil være et 
forsikringsprodukt til rådighed for den 
forsikrede. Hvis der er behov for en ny 
type forsikring, vil forsikringsmarkedet 
udvikle og tilbyde en passende løsning og 
således lukke forsikringshullet. I særlige 
tilfælde, f.eks. en begivenhed, som 
forvolder kollektiv skade, hvor 
erstatningen i væsentlig grad overstiger de 
maksimumsbeløb, der er fastsat i denne 
forordning, bør medlemsstaterne tilskyndes 
til at oprette en særlig erstatningsfond for 
en begrænset periode, som adresserer de 
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særlige behov i disse tilfælde.

Or. ro

Ændringsforslag 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Forslag til beslutning
Bilag I – del B – punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21) Det er af største betydning, at 
enhver fremtidig ændring af denne tekst 
går hånd i hånd med en nødvendig revision 
af produktansvarsdirektivet. Indførelsen af 
en ny erstatningsansvarsordning for 
udbredere af AI-systemer kræver, at 
bestemmelserne i denne forordning og 
revisionen af produktansvarsdirektivet 
koordineres nøje både med hensyn til 
indhold og tilgang, således at de sammen 
udgør en sammenhængende ramme for 
erstatningsansvar for AI-systemer, der med 
hensyn til ansvarsrisikoen afvejer 
producentens, udbrederens og den berørte 
persons interesser. Det er derfor 
nødvendigt at tilpasse og strømline 
definitionerne af AI-system, udbreder, 
producent, udvikler, defekt, produkt og 
tjeneste i alle retsakter.

21) Det er af største betydning, at 
enhver fremtidig ændring af denne tekst 
går hånd i hånd med en nødvendig revision 
af produktansvarsdirektivet. Indførelsen af 
en ny erstatningsansvarsordning for 
frontend- og backend-operatører af AI-
systemer kræver, at bestemmelserne i 
denne forordning og revisionen af 
produktansvarsdirektivet koordineres nøje 
både med hensyn til indhold og tilgang, 
således at de sammen udgør en 
sammenhængende ramme for 
erstatningsansvar for AI-systemer.

Or. en


