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Amendement 1
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 169 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Or. en

Amendement 2
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2019/770 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 2019 betreffende bepaalde 
aspecten van overeenkomsten voor de 
levering van digitale inhoud en digitale 
diensten,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016 en de richtsnoeren voor betere 
regelgeving,

Or. en
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Amendement 4
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Arrest van het Hof 
(Eerste kamer) van 4 juni 2009 in de zaak 
Moteurs Leroy Somer tegen Dalkia 
France en Ace Europe (zaak C-285/08),

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en 
beroep1 bis, 

____________________
1 bis PB L 303 van 2.12.2009, blz. 16.

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Visum 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de richtlijnen over de 
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gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen voor wat betreft arbeid en de 
toegang tot goederen en diensten,

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Visum 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verschillende 
voorschriften ter bescherming van de 
consument, zoals de richtlijn betreffende 
oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 
2005/29/EG) en de richtlijn betreffende 
consumentenrechten (Richtlijn 
2011/83/EU),

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Visum 23 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2009/48/EG 
betreffende de veiligheid van speelgoed,

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Visum 23 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Verordening (EU) 2017/745 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende medische hulpmiddelen en tot 
wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, die 
met ingang van 26 mei 2020 van 
toepassing is,

Or. fr

Amendement 10
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het begrip 
aansprakelijkheid een belangrijke dubbele 
rol speelt in ons dagelijks leven: enerzijds 
zorgt het ervoor dat een persoon die schade 
heeft geleden, aanspraak kan maken op 
schadevergoeding van de partij waarvan is 
bewezen dat deze aansprakelijk is voor die 
schade, en anderzijds voorziet het in de 
economische stimulansen voor natuurlijke 
en rechtspersonen om eerst en vooral 
schade te voorkomen;

A. overwegende dat het begrip 
aansprakelijkheid een belangrijke dubbele 
rol speelt in ons dagelijks leven: enerzijds 
zorgt het ervoor dat een persoon die schade 
heeft geleden, aanspraak kan maken op 
schadevergoeding en een 
schadevergoeding kan ontvangen van de 
partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor natuurlijke en 
rechtspersonen om eerst en vooral schade 
te voorkomen of om het risico dat zij een 
schadevergoeding moeten betalen, in te 
calculeren in hun gedrag;

Or. en

Amendement 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement
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A. overwegende dat het begrip 
aansprakelijkheid een belangrijke dubbele 
rol speelt in ons dagelijks leven: enerzijds 
zorgt het ervoor dat een persoon die schade 
heeft geleden, aanspraak kan maken op 
schadevergoeding van de partij waarvan is 
bewezen dat deze aansprakelijk is voor die 
schade, en anderzijds voorziet het in de 
economische stimulansen voor natuurlijke 
en rechtspersonen om eerst en vooral 
schade te voorkomen;

A. overwegende dat het begrip 
aansprakelijkheid een belangrijke dubbele 
rol speelt in ons dagelijks leven: enerzijds 
zorgt het ervoor dat een persoon die schade 
heeft geleden, aanspraak kan maken op 
schadevergoeding van de partij waarvan is 
bewezen dat deze aansprakelijk is voor die 
schade, en anderzijds voorziet het in de 
stimulansen voor natuurlijke en 
rechtspersonen om eerst en vooral schade 
te voorkomen en ontmoedigt het 
onverantwoordelijk gedrag;

Or. en

Amendement 12
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie (KI) en besluitvorming door 
middel van algoritmen nieuwe 
uitdagingen voor consumenten en de 
samenleving creëren en bestaande 
uitdagingen vergroten (bijvoorbeeld met 
betrekking tot privacy en 
gedragsregistratie) die bijzondere 
aandacht verdienen van beleidsmakers, en 
dat aansprakelijkheidsregels van cruciaal 
belang zijn voor het vertrouwen van 
burgers in KI-technologieën en in de 
betrokken bedrijven;

Or. en

Amendement 13
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij;

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
moet zorgen voor vertrouwen in de 
veiligheid, betrouwbaarheid en 
consistentie van producten en diensten, 
met inbegrip van digitale technologie, om 
een evenwicht te vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken, 
met name in de kunstmatige-
intelligentiesector; overwegende dat het 
doel van elk aansprakelijkheidskader 
uiteindelijk moet zijn alle partijen 
consumentenbescherming en 
rechtszekerheid te bieden, ongeacht of het 
gaat om de producent, de exploitant, de 
betrokken persoon of enige andere derde 
partij;

Or. ro

Amendement 14
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht rechtskader voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid een 
evenwicht moet vinden tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers van 
schade en tegelijkertijd voldoende ruimte 
bieden om het voor bedrijven, en in het 
bijzonder kleine en middelgrote 
ondernemingen, mogelijk te maken om 
nieuwe technologieën, producten of 
diensten te ontwikkelen; overwegende dat 
dit het vertrouwen zal helpen versterken 
en voor stabiliteit voor investeringen zal 
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andere derde partij; zorgen; overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij;

Or. bg

Amendement 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij;

B. overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader moet zijn alle 
partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij; overwegende dat dit 
kader niet afhankelijk mag zijn van louter 
economische overwegingen en dat het 
onder andere tot doel moet hebben het 
potentiële gevaar te beperken van 
producten die aan het publiek ter 
beschikking worden gesteld;

Or. fr

Amendement 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
ervoor moet zorgen dat alle betrokken 
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efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij;

personen naar behoren worden 
beschermd tegen schade en in staat zijn 
om in alle gevallen waarin dat 
gerechtvaardigd lijkt een schadevordering 
in te stellen; overwegende dat het doel van 
elk aansprakelijkheidskader moet zijn alle 
partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
fabrikant, de ontwikkelaar, de 
programmeur, de backend operator, de 
frontend operator, de betrokken persoon 
of enige andere derde partij;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij;

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de ontwikkelaar, de betrokken 
persoon of enige andere derde partij;

Or. en

Amendement 18
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en tegelijkertijd 
voldoende ruimte bieden om de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
exploitant, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij;

B. overwegende dat elk op de 
toekomst gericht aansprakelijkheidskader 
een evenwicht moet vinden tussen het 
efficiënt en billijk beschermen van 
potentiële slachtoffers van schade en 
tegelijkertijd voldoende ruimte bieden om 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken; 
overwegende dat het doel van elk 
aansprakelijkheidskader uiteindelijk moet 
zijn alle partijen rechtszekerheid te bieden, 
ongeacht of het gaat om de producent, de 
operator, de betrokken persoon of enige 
andere derde partij;

Or. en

Amendement 19
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat alle 
wetgevingsactiviteiten in de Unie met 
betrekking tot de expliciete toewijzing van 
aansprakelijkheid in verband met KI-
systemen, moeten worden voorafgegaan 
door analyse en overleg met de lidstaten 
over de overeenstemming van de 
voorgestelde regelgeving met de 
economische, juridische en sociale 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 20
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
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Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat een 
civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel 
voor kunstmatige intelligentie het 
onderwerp moet zijn van een breed 
publiek debat met aandacht voor de 
ethische, juridische, economische en 
sociale aspecten, om misverstanden en de 
onterechte angst die deze technologie 
onder burgers kan veroorzaken, te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het rechtsstelsel 
van een lidstaat de aansprakelijkheid voor 
bepaalde actoren kan uitsluiten of de 
aansprakelijkheid voor bepaalde 
activiteiten kan aanscherpen; overwegende 
dat risicoaansprakelijkheid betekent dat 
een partij aansprakelijk kan zijn zonder dat 
er sprake is van schuld; overwegende dat 
de verweerder op grond van veel nationale 
wetgeving inzake onrechtmatige daad strikt 
aansprakelijk is wanneer zich een risico 
verwezenlijkt dat hij voor het publiek heeft 
gecreëerd, bijvoorbeeld in de vorm van 
auto’s of gevaarlijke activiteiten, of risico’s 
die hij niet kan beheersen, zoals dieren;

D. overwegende dat het rechtsstelsel 
van een lidstaat de aansprakelijkheid voor 
bepaalde actoren kan uitsluiten of de 
aansprakelijkheid voor bepaalde 
activiteiten kan aanscherpen; overwegende 
dat risicoaansprakelijkheid betekent dat 
een partij aansprakelijk kan zijn zonder dat 
er sprake is van schuld; overwegende dat 
de verweerder op grond van veel nationale 
wetgeving inzake onrechtmatige daad strikt 
aansprakelijk is wanneer zich een risico 
verwezenlijkt dat hij voor het publiek heeft 
gecreëerd, bijvoorbeeld in de vorm van 
auto’s of gevaarlijke activiteiten, of risico’s 
die hij niet kan beheersen, zoals dieren; 
overwegende dat de 
risicoaansprakelijkheid berust bij de 
persoon die de risico’s van de werking 
controleert of voor de risico’s 
verantwoordelijk is;

Or. en
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Amendement 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het rechtsstelsel 
van een lidstaat de aansprakelijkheid voor 
bepaalde actoren kan uitsluiten of de 
aansprakelijkheid voor bepaalde 
activiteiten kan aanscherpen; overwegende 
dat risicoaansprakelijkheid betekent dat 
een partij aansprakelijk kan zijn zonder dat 
er sprake is van schuld; overwegende dat 
de verweerder op grond van veel nationale 
wetgeving inzake onrechtmatige daad strikt 
aansprakelijk is wanneer zich een risico 
verwezenlijkt dat hij voor het publiek heeft 
gecreëerd, bijvoorbeeld in de vorm van 
auto’s of gevaarlijke activiteiten, of risico’s 
die hij niet kan beheersen, zoals dieren;

D. overwegende dat het rechtsstelsel 
van een lidstaat de aansprakelijkheid voor 
bepaalde actoren kan aanpassen of de 
aansprakelijkheid voor bepaalde 
activiteiten kan aanscherpen; overwegende 
dat risicoaansprakelijkheid betekent dat 
een partij aansprakelijk kan zijn zonder dat 
er sprake is van schuld; overwegende dat 
de verweerder op grond van veel nationale 
wetgeving inzake onrechtmatige daad strikt 
aansprakelijk is wanneer zich een risico 
verwezenlijkt dat hij voor het publiek heeft 
gecreëerd, bijvoorbeeld in de vorm van 
auto’s of gevaarlijke activiteiten, of risico’s 
die hij niet kan beheersen, zoals dieren;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het begrip 
“systemen van kunstmatige intelligentie” 
(KI-systemen) een grote groep 
uiteenlopende technologieën omvat, 
waaronder eenvoudige statistieken, 
machinaal leren en “deep learning”;

Or. en
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Amendement 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat systemen van 
kunstmatige intelligentie (KI) aanzienlijke 
juridische uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie van 
een dergelijk systeem het uiterst kostbaar 
of zelfs onmogelijk kan maken om te 
bepalen wie de controle heeft over het 
risico dat aan het KI-systeem verbonden is, 
of welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt;

E. overwegende dat systemen van 
kunstmatige intelligentie (KI) en andere 
opkomende digitale technologieën, zoals 
het internet van de dingen en “distributed 
ledger”-technologieën, aanzienlijke 
juridische uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie, de 
complexiteit, de verandering via updates 
of via zelfleren tijdens de werking, de 
beperkte voorspelbaarheid en de 
kwetsbaarheid voor dreigingen op het 
gebied van cyberbeveiliging van een 
dergelijk systeem het uiterst moeilijk of 
zelfs onmogelijk maken om te bepalen wie 
de controle heeft over het risico dat aan het 
KI-systeem verbonden is, of welke code of 
inbreng uiteindelijk de schadelijke werking 
heeft veroorzaakt;

Or. en

Amendement 25
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat systemen van 
kunstmatige intelligentie (KI) aanzienlijke 
juridische uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie van 
een dergelijk systeem het uiterst kostbaar 
of zelfs onmogelijk kan maken om te 

E. overwegende dat systemen van 
kunstmatige intelligentie (KI) aanzienlijke 
juridische uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie van 
een dergelijk systeem het uiterst kostbaar 
of zelfs onmogelijk kan maken om te 



AM\1205914NL.docx 15/165 PE652.460v01-00

NL

bepalen wie de controle heeft over het 
risico dat aan het KI-systeem verbonden is, 
of welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt;

bepalen wie de controle heeft over het 
risico dat aan het KI-systeem verbonden is, 
of welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt; 
overwegende dat deze factoren het 
moeilijker kunnen maken om de relatie 
vast te stellen tussen een letsel en het 
gedrag dat dit letsel heeft veroorzaakt, met 
als gevolg dat slachtoffers mogelijk geen 
passende compensatie ontvangen;

Or. ro

Amendement 26
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat systemen van 
kunstmatige intelligentie (KI) aanzienlijke 
juridische uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie van 
een dergelijk systeem het uiterst kostbaar 
of zelfs onmogelijk kan maken om te 
bepalen wie de controle heeft over het 
risico dat aan het KI-systeem verbonden is, 
of welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt;

E. overwegende dat systemen van 
kunstmatige intelligentie (KI) aanzienlijke 
juridische uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie van 
een dergelijk systeem het uiterst moeilijk 
of zelfs onmogelijk kan maken om te 
bepalen wie de controle heeft over het 
risico dat aan het KI-systeem verbonden is, 
of welke code, inbreng of gegevens 
uiteindelijk de schadelijke werking hebben 
veroorzaakt, hetgeen moet worden 
voorkomen door middel van 
transparantie- en 
informatieverplichtingen voor de 
verantwoordelijke personen;

Or. en

Amendement 27
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat systemen van 
kunstmatige intelligentie (KI) aanzienlijke 
juridische uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie van 
een dergelijk systeem het uiterst kostbaar 
of zelfs onmogelijk kan maken om te 
bepalen wie de controle heeft over het 
risico dat aan het KI-systeem verbonden is, 
of welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt;

E. overwegende dat bepaalde KI-
systemen aanzienlijke juridische 
uitdagingen voor het bestaande 
aansprakelijkheidskader met zich 
meebrengen en kunnen leiden tot situaties 
waarin het gebrek aan transparantie van 
een dergelijk systeem het uiterst kostbaar 
of zelfs onmogelijk kan maken om te 
bepalen wie de controle heeft over het 
risico dat aan het KI-systeem verbonden is, 
of welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de 
verscheidenheid aan KI-toepassingen en 
de brede waaier van risico’s in verband 
met deze technologie het moeilijk maken 
om één oplossing te vinden voor het 
gehele spectrum van risico’s; 
overwegende dat in dit verband moet 
worden gekozen voor een aanpak waarin 
experimenten, pilootprojecten en 
testomgevingen voor regelgeving worden 
gebruikt om waar nodig te komen tot 
evenredige, op bewijzen gestoelde 
oplossingen voor specifieke situaties en 
sectoren;

Or. en
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Amendement 29
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat het ontbreken 
van duidelijke bepalingen inzake 
risicobeperking kan leiden tot 
rechtsonzekerheid voor bedrijven die KI-
systemen aanbieden op de markt van de 
EU en een gevaar kan vormen voor 
personen die deze systemen gebruiken;

Or. bg

Amendement 30
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat dit probleem nog 
wordt vergroot door de connectiviteit 
tussen een KI-systeem en andere KI-
systemen en niet-KI-systemen, door de 
afhankelijkheid van externe gegevens, 
door de kwetsbaarheid voor inbreuken op 
de cyberbeveiliging en door de 
toenemende autonomie van KI-systemen 
als gevolg van machinaal leren en deep 
learning-capaciteiten;

F. overwegende dat dit probleem 
voortkomt uit het feit dat KI-systemen en 
niet-KI-systemen afhankelijk zijn van 
externe gegevens en worden gekenmerkt 
door onvolkomenheden, die die systemen 
mogelijk kwetsbaar maken voor inbreuken 
op de cyberbeveiliging, en uit het ontwerp 
van steeds autonomere KI-systemen, die 
onder meer gebruikmaken van machinaal 
leren en deep learning-technieken;

Or. en

Amendement 31
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat rechtszekerheid 
een essentiële voorwaarde is voor de 
dynamische ontwikkeling van technologie 
op basis van KI en de praktische 
toepassing ervan in het dagelijks leven; 
overwegende dat de gebruiker er zeker 
van moet zijn dat de potentiële schade als 
gevolg van de systemen die de KI 
gebruiken, naar behoren wordt gedekt, en 
dat er een heldere juridische route is om 
verhaal te halen;

Or. en

Amendement 32
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat degelijke ethische 
normen voor KI-systemen in combinatie 
met solide en billijke 
compensatieprocedures kunnen helpen om 
deze juridische problemen aan te pakken; 
overwegende dat billijke 
aansprakelijkheidsprocedures ervoor 
zorgen dat een ieder die personenschade of 
zaakschade lijdt door KI-systemen 
hetzelfde niveau van bescherming geniet 
als in gevallen waarbij geen KI-systeem 
betrokken is;

G. overwegende dat degelijke ethische 
normen voor KI-systemen in combinatie 
met solide en billijke 
compensatieprocedures kunnen helpen om 
deze juridische problemen aan te pakken 
en het risico weg te nemen van gebruikers 
die minder bereid zijn om opkomende 
technologieën te omarmen; overwegende 
dat billijke aansprakelijkheidsprocedures 
ervoor zorgen dat een ieder die 
personenschade of zaakschade lijdt door 
KI-systemen hetzelfde niveau van 
bescherming geniet als in gevallen waarbij 
geen KI-systeem betrokken is;

Or. ro

Amendement 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
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Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat degelijke ethische 
normen voor KI-systemen in combinatie 
met solide en billijke 
compensatieprocedures kunnen helpen 
om deze juridische problemen aan te 
pakken; overwegende dat billijke 
aansprakelijkheidsprocedures ervoor 
zorgen dat een ieder die personenschade of 
zaakschade lijdt door KI-systemen 
hetzelfde niveau van bescherming geniet 
als in gevallen waarbij geen KI-systeem 
betrokken is;

G. overwegende dat KI-systemen 
moeten voldoen aan de huidige 
toepasselijke wetgeving en dat daarnaast 
de aansprakelijkheidsregelingen op 
nationaal en Unieniveau in voorkomend 
geval moeten worden aangepast om de 
betrokken personen een solide en billijke 
compensatie te bieden; overwegende dat 
billijke aansprakelijkheidsprocedures 
ervoor zorgen dat een ieder die 
personenschade of zaakschade lijdt door 
KI-systemen hetzelfde niveau van 
bescherming geniet als in gevallen waarbij 
geen KI-systeem betrokken is;

Or. en

Amendement 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat degelijke ethische 
normen voor KI-systemen in combinatie 
met solide en billijke 
compensatieprocedures kunnen helpen om 
deze juridische problemen aan te pakken; 
overwegende dat billijke 
aansprakelijkheidsprocedures ervoor 
zorgen dat een ieder die personenschade 
of zaakschade lijdt door KI-systemen 
hetzelfde niveau van bescherming geniet 
als in gevallen waarbij geen KI-systeem 
betrokken is;

G. overwegende dat degelijke ethische 
normen voor KI-systemen in combinatie 
met solide en billijke 
compensatieprocedures kunnen helpen om 
deze juridische problemen aan te pakken; 
overwegende dat billijke 
aansprakelijkheidsprocedures ervoor 
zorgen dat een ieder die materiële of 
immateriële schade lijdt door KI-systemen 
hetzelfde niveau van bescherming geniet 
als in gevallen waarbij geen KI-systeem 
betrokken is;

Or. fr

Amendement 35
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Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat degelijke ethische 
normen voor KI-systemen in combinatie 
met solide en billijke 
compensatieprocedures kunnen helpen om 
deze juridische problemen aan te pakken; 
overwegende dat billijke 
aansprakelijkheidsprocedures ervoor 
zorgen dat een ieder die personenschade of 
zaakschade lijdt door KI-systemen 
hetzelfde niveau van bescherming geniet 
als in gevallen waarbij geen KI-systeem 
betrokken is;

G. overwegende dat degelijke ethische 
normen voor KI-systemen in combinatie 
met solide en billijke 
compensatieprocedures kunnen helpen om 
deze juridische problemen aan te pakken; 
overwegende dat billijke 
compensatieprocedures ervoor zorgen dat 
een ieder die personenschade of 
zaakschade lijdt door KI-systemen 
hetzelfde niveau van bescherming geniet 
als in gevallen waarbij geen KI-systeem 
betrokken is;

Or. en

Amendement 36
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat in het 
toekomstige regelgevingskader rekening 
moet worden gehouden met alle belangen 
die op het spel staan; overwegende dat de 
gevolgen van een nieuw 
regelgevingskader voor alle actoren 
zorgvuldig moeten worden beoordeeld 
door middel van een effectbeoordeling 
voordat verdere wetgevende stappen 
mogen worden gezet; overwegende dat de 
cruciale rol van kmo’s en start-ups met 
name in de Europese economie een strikt 
evenredige aanpak rechtvaardigt, zodat zij 
zich kunnen ontwikkelen en kunnen 
innoveren;
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Or. en

Amendement 37
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat met normen 
inzake civielrechtelijke aansprakelijkheid 
voor kunstmatige intelligentie gezocht 
moet worden naar een evenwicht tussen 
de bescherming van het publiek en 
stimulansen voor bedrijven om te 
investeren in innovatie, met name in KI-
systemen;

Or. ro

Amendement 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de slachtoffers 
van schade als gevolg van KI-systemen 
anderzijds het recht moeten hebben om 
verhaal te halen en om de geleden schade 
volledig vergoed te krijgen;

Or. en

Amendement 39
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, fitnessprogramma’s) 
tot mondiale uitdagingen (zoals 
klimaatverandering, honger en 
hongersnood;

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda, 
naast het versterken van de interne markt 
voor goederen en diensten en het 
verstrekken van betere waarborgen om 
ervoor te zorgen dat risico’s tot een 
minimum worden beperkt en er wordt 
voorzien in een passende compensatie 
voor geleden schade; overwegende dat op 
KI gebaseerde technologieën ons leven op 
bijna elk gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, fitnessprogramma’s) 
tot mondiale uitdagingen (zoals 
klimaatverandering, honger en 
hongersnood;

Or. ro

Amendement 40
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, fitnessprogramma’s) 
tot mondiale uitdagingen (zoals 
klimaatverandering, honger en 
hongersnood;

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij, op het werk 
en in de economie tot de belangrijkste 
vraagstukken behoren op de huidige 
politieke agenda; overwegende dat op KI 
gebaseerde technologieën ons leven op 
bijna elk gebied kunnen en moeten 
proberen te verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, bijstand voor 
kwetsbare personen, fitnessprogramma’s) 
tot de werkomgeving (zoals de verlichting 
van vervelende en repetitieve taken) en 
mondiale uitdagingen (zoals 
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klimaatproblemen, honger en 
hongersnood);

Or. en

Amendement 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, 
fitnessprogramma’s) tot mondiale 
uitdagingen (zoals klimaatverandering, 
honger en hongersnood;

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij, met name 
voor wat betreft de openbare ruimte, 
digitale, juridische en financiële 
interacties, de werkomgeving of de 
gezondheidszorg, tot de belangrijkste 
vraagstukken behoren op de huidige 
politieke agenda; overwegende dat op KI 
gebaseerde technologieën ons leven op 
bijna elk gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing) en de beroepssfeer 
(door het doen verdwijnen van repetitieve 
taken) tot mondiale uitdagingen (zoals 
klimaatverandering en voeding);

Or. fr

Amendement 42
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
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overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, 
fitnessprogramma’s) tot mondiale 
uitdagingen (zoals klimaatverandering, 
honger en hongersnood;

overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer tot mondiale 
uitdagingen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, fitnessprogramma’s) 
tot mondiale uitdagingen (zoals 
klimaatverandering, honger en 
hongersnood;

1. is van mening dat de problemen die 
gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, fitnessprogramma’s, 
de verstrekking van krediet of rechterlijke 
beslissingen) tot mondiale uitdagingen 
(zoals klimaatverandering, honger en 
hongersnood);

Or. fr

Amendement 44
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is van mening dat de problemen die 1. is van mening dat de problemen die 
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gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, fitnessprogramma’s) 
tot mondiale uitdagingen (zoals 
klimaatverandering, honger en 
hongersnood;

gepaard gaan met de invoering van KI-
systemen in de maatschappij en de 
economie tot de belangrijkste vraagstukken 
behoren op de huidige politieke agenda; 
overwegende dat op KI gebaseerde 
technologieën ons leven op bijna elk 
gebied kunnen verbeteren, van de 
persoonlijke sfeer (zoals op de persoon 
toegesneden scholing, fitnessprogramma’s) 
tot mondiale uitdagingen (zoals 
klimaatverandering, gezondheidszorg, 
honger en hongersnood);

Or. en

Amendement 45
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, op 
beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
EU voor alle KI-systemen van cruciaal 
belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen en onze Europese waarden 
doeltreffend te beschermen;

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, op 
beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
EU voor alle KI-systemen van cruciaal 
belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen, onze Europese waarden 
doeltreffend te beschermen en voor 
rechtszekerheid te zorgen, waarbij het 
rechtskader beperkt moet blijven tot het 
opvullen van bestaande lacunes in de 
wetgeving;

Or. de
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Amendement 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, op 
beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de 
gehele EU voor alle KI-systemen van 
cruciaal belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het 
brede scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen en onze Europese waarden 
doeltreffend te beschermen;

2. is er vast van overtuigd dat het, om 
potentieel misbruik van KI-systemen te 
vermijden, van cruciaal belang is deze 
systemen in de gehele EU te onderwerpen 
aan toekomstbestendige wetgeving die is 
gebaseerd op beginselen, zoals de 
beginselen die zijn vastgesteld in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het verslag met 
aanbevelingen aan de Commissie over een 
kader voor ethische aspecten van 
artificiële intelligentie, robotica en 
aanverwante technologieën1 bis; is van 
mening dat een horizontaal, op deze 
gemeenschappelijke beginselen gebaseerd 
rechtskader nodig is om gelijke normen 
voor de hele Unie vast te stellen en onze 
Europese waarden doeltreffend te 
beschermen;

_____________
1 bis 2020/2012 (INL).

Or. fr

Amendement 47
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, op 
beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
EU voor alle KI-systemen van cruciaal 

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden alsmede 
versnipperde regelgeving in de Unie te 
voorkomen, op beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
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belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen en onze Europese waarden 
doeltreffend te beschermen;

EU voor alle KI-systemen van cruciaal 
belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal en geharmoniseerd, op 
gemeenschappelijke beginselen gebaseerd 
rechtskader nodig lijkt om gelijke normen 
voor de hele Unie vast te stellen en onze 
Europese waarden doeltreffend te 
beschermen;

Or. ro

Amendement 48
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, op 
beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
EU voor alle KI-systemen van cruciaal 
belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen en onze Europese waarden 
doeltreffend te beschermen;

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, 
uniforme, op beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
EU voor alle KI-systemen van cruciaal 
belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen en onze Europese waarden 
en de rechten van de burgers doeltreffend 
te beschermen;

Or. bg

Amendement 49
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, op 
beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
EU voor alle KI-systemen van cruciaal 
belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen en onze Europese waarden 
doeltreffend te beschermen;

2. is er vast van overtuigd dat om de 
voordelen efficiënt te benutten en 
potentieel misbruik te vermijden, op 
beginselen gebaseerde en 
toekomstbestendige wetgeving in de gehele 
EU voor alle KI-systemen van cruciaal 
belang is; is van mening dat 
sectorspecifieke regelgeving voor het brede 
scala aan mogelijke toepassingen 
weliswaar de voorkeur verdient, maar dat 
een horizontaal, op gemeenschappelijke 
beginselen gebaseerd rechtskader nodig 
lijkt om gelijke normen voor de hele Unie 
vast te stellen;

Or. en

Amendement 50
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt dat de digitale eengemaakte 
markt volledig moet worden 
geharmoniseerd gezien het feit dat de 
digitale omgeving wordt gekenmerkt door 
een snelle, niet aan grenzen gebonden 
dynamiek en internationale 
gegevensstromen; is van mening dat de 
Unie de doelstellingen van het behoud van 
de digitale soevereiniteit van de EU en de 
bevordering van digitale innovatie in 
Europa uitsluitend kan verwezenlijken met 
consistente en gemeenschappelijke regels;

3. stelt dat de digitale eengemaakte 
markt volledig moet worden 
geharmoniseerd en voortdurend moet 
worden geactualiseerd gezien het feit dat 
de digitale omgeving wordt gekenmerkt 
door een snelle, niet aan grenzen gebonden 
dynamiek en internationale 
gegevensstromen; is van mening dat de 
Unie de doelstellingen van het behoud van 
de digitale soevereiniteit van de EU en de 
bevordering van digitale innovatie in 
Europa uitsluitend kan verwezenlijken met 
consistente en gemeenschappelijke regels 
in overeenstemming met een 
innovatiecultuur;

Or. ro
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Amendement 51
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt dat de digitale eengemaakte 
markt volledig moet worden 
geharmoniseerd gezien het feit dat de 
digitale omgeving wordt gekenmerkt door 
een snelle, niet aan grenzen gebonden 
dynamiek en internationale 
gegevensstromen; is van mening dat de 
Unie de doelstellingen van het behoud van 
de digitale soevereiniteit van de EU en de 
bevordering van digitale innovatie in 
Europa uitsluitend kan verwezenlijken met 
consistente en gemeenschappelijke regels;

3. stelt dat de digitale eengemaakte 
markt volledig moet worden 
geharmoniseerd gezien het feit dat de 
digitale omgeving wordt gekenmerkt door 
een snelle, niet aan grenzen gebonden 
dynamiek en internationale 
gegevensstromen; is van mening dat de 
Unie kan bijdragen tot de doelstellingen 
zoals capaciteitsopbouw in de EU en de 
bevordering van digitale innovatie in 
Europa met consistente en 
gemeenschappelijke regels;

Or. en

Amendement 52
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. merkt op er al een wereldwijde 
wedloop op het gebied van KI plaatsvindt 
en dat de Unie daarin de toon moet zetten 
door haar wetenschappelijke en 
technologische potentieel te benutten; 
benadrukt met klem dat de ontwikkeling 
van technologie niet ten koste mag gaan 
van de bescherming van gebruikers tegen 
schade die kan worden veroorzaakt door 
apparaten en systemen die KI gebruiken; 
pleit voor de internationale bevordering 
van de wettelijke-
aansprakelijkheidsnormen in het kader 
van de in de Unie ontwikkelde KI;
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Or. en

Amendement 53
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van oordeel dat kunstmatige 
intelligentie zal leiden tot ongekende 
mogelijkheden en voordelen voor de 
maatschappij en dat de beleidsmakers van 
de EU als doel zouden moeten hebben om 
van Europa een wereldleider op het 
gebied van KI te maken; benadrukt in dit 
verband de noodzaak om een duidelijk, 
voorspelbaar rechtskader vast te stellen 
dat op doeltreffende wijze inspeelt op de 
technologische uitdagingen zonder een 
belemmering voor innovatie te vormen;

Or. ro

Amendement 54
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat, in de algemene 
context van de digitalisering en 
opkomende digitale technologieën, 
internationale samenwerking ten behoeve 
van standaardisering vooral van belang is 
voor het concurrentievermogen van 
Europese bedrijven;

Or. ro
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Amendement 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is er vast van overtuigd dat de 
nieuwe gemeenschappelijke regels voor 
KI-systemen alleen in de vorm van een 
verordening moeten worden gegoten; is 
van mening dat de kwestie van 
aansprakelijkheid in geval van door een 
KI-systeem veroorzaakte schade een van 
de belangrijkste aspecten is die in dit 
kader aan bod moeten komen;

4. is van mening dat de regeling voor 
aansprakelijkheid in geval van door een 
KI-systeem veroorzaakte schade een heel 
belangrijk aspect van deze harmonisatie 
vormt en dat deze daarom onderdeel moet 
zijn van een verordening;

Or. fr

Amendement 56
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat het 
transparantiebeginsel van essentieel 
belang is in het kader van de 
aansprakelijkheidsregels;

Or. en

Amendement 57
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
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werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen voor de doeltreffendheid 
van de bepalingen van het 
aansprakelijkheidskader van de lidstaten 
en van de Unie; is van mening dat er 
specifieke en gecoördineerde aanpassingen 
nodig zijn om situaties te vermijden waarin 
personen die personen- of zaakschade 
lijden, geen schadevergoeding krijgen;

Or. ro

Amendement 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid, de wijzigingen door middel 
van updates, het zelfleren en het autonoom 
gedrag van KI-systemen niettemin een 
belangrijke uitdaging vormen; is van 
mening dat er specifieke aanpassingen 
nodig zijn om situaties te vermijden waarin 
personen die materiële of immateriële 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

Or. en

Amendement 59
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen, alsook het grote aantal 
betrokkenen, niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

Or. en

Amendement 60
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn, niet 
alleen van het huidige rechtskader, om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

Or. bg
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Amendement 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag van 
KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
lichamelijke, psychische, morele of 
zaakschade lijden, geen schadevergoeding 
krijgen;

Or. fr

Amendement 62
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de 
goed werkende 
aansprakelijkheidsregelingen, maar dat 
de complexiteit, de connectiviteit, het 
gebrek aan transparantie, de kwetsbaarheid 
en het autonoom gedrag van KI-systemen 
niettemin een belangrijke uitdaging 
vormen; is van mening dat er specifieke 
aanpassingen nodig zijn om situaties te 
vermijden waarin personen die personen- 
of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

5. is van mening dat de complexiteit, 
de connectiviteit, het gebrek aan 
transparantie, de kwetsbaarheid en het 
autonoom gedrag van KI-systemen 
niettemin een belangrijke uitdaging 
vormen; is van mening dat er specifieke 
aanpassingen van de 
aansprakelijkheidsregelingen nodig zijn 
om situaties te vermijden waarin personen 
die personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

Or. en
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Amendement 63
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het autonoom gedrag 
van KI-systemen niettemin een belangrijke 
uitdaging vormen; is van mening dat er 
specifieke aanpassingen nodig zijn om 
situaties te vermijden waarin personen die 
personen- of zaakschade lijden, geen 
schadevergoeding krijgen;

5. is van mening dat er geen behoefte 
is aan een volledige herziening van de goed 
werkende aansprakelijkheidsregelingen, 
maar dat de complexiteit, de connectiviteit, 
het gebrek aan transparantie, de 
kwetsbaarheid en het in potentie autonome 
gedrag van KI-systemen niettemin een 
belangrijke uitdaging vormen; is van 
mening dat er specifieke aanpassingen 
nodig zijn om situaties te vermijden waarin 
personen die personen- of zaakschade 
lijden, geen schadevergoeding krijgen;

Or. en

Amendement 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat door 
gebrek aan transparantie en autonoom 
gedrag van KI-systemen het in de praktijk 
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn 
om specifieke schadelijke acties van de KI-
systemen te herleiden tot specifiek 
menselijk handelen of tot beslissingen in 

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat door 
gebrek aan transparantie en autonoom 
gedrag van KI-systemen het in de praktijk 
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn 
om specifieke schadelijke acties van de KI-
systemen te herleiden tot specifiek 
menselijk handelen of tot beslissingen in 
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het ontwerp; herinnert eraan dat in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

het ontwerp; herinnert eraan dat deze 
beperking verdergaande gevolgen heeft 
voor de betrokken persoon, die geen 
oorzakelijk verband tussen de schade en 
een eerdere handeling of verzuim kan 
vaststellen; benadrukt dat in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat door 
gebrek aan transparantie en autonoom 
gedrag van KI-systemen het in de praktijk 
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn 
om specifieke schadelijke acties van de KI-
systemen te herleiden tot specifiek 
menselijk handelen of tot beslissingen in 
het ontwerp; herinnert eraan dat in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; merkt in dit verband op dat 
het niet nodig is om rechtspersoonlijkheid 
te verlenen aan KI-systemen; is van 
mening dat door gebrek aan transparantie 
en autonoom gedrag van KI-systemen het 
in de praktijk zeer moeilijk of zelfs 
onmogelijk kan zijn om specifieke 
schadelijke acties van de KI-systemen te 
herleiden tot specifiek menselijk handelen 
of tot beslissingen in het ontwerp; herinnert 
eraan dat in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
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verantwoording te roepen; verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

Or. en

Amendement 66
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat door 
gebrek aan transparantie en autonoom 
gedrag van KI-systemen het in de praktijk 
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn 
om specifieke schadelijke acties van de KI-
systemen te herleiden tot specifiek 
menselijk handelen of tot beslissingen in 
het ontwerp; herinnert eraan dat in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat door 
gebrek aan transparantie, connectiviteit en 
autonoom gedrag van KI-systemen het in 
de praktijk zeer moeilijk of zelfs 
onmogelijk kan zijn om specifieke 
schadelijke acties van de KI-systemen te 
herleiden tot specifiek menselijk handelen 
of tot beslissingen in het ontwerp; herinnert 
eraan dat het in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten noodzakelijk 
is om de complexiteit van waardeketens in 
aanmerking te nemen; is van mening dat 
men niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

Or. bg

Amendement 67
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat door 
gebrek aan transparantie en autonoom 
gedrag van KI-systemen het in de praktijk 
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn 
om specifieke schadelijke acties van de KI-
systemen te herleiden tot specifiek 
menselijk handelen of tot beslissingen in 
het ontwerp; herinnert eraan dat in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat KI-
systemen die zo ontworpen zijn dat ze 
controleerbaar zijn en op elk moment 
kunnen worden bewerkt door een 
menselijke operator, de mogelijkheid 
kunnen ondersteunen om specifieke 
schadelijke acties van de KI-systemen te 
herleiden tot specifiek menselijk handelen 
of tot beslissingen in het ontwerp; herinnert 
eraan dat in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, obstakels in 
dit verband kunnen worden omzeild door 
de personen die het risico in verband met 
het KI-systeem creëren, in stand houden of 
beheersen, ter verantwoording te roepen;

Or. en

Amendement 68
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar altijd als startpunt iemand hebben die 
de systemen creëert, exploiteert of 
binnendringt; is van mening dat door 

6. merkt op dat alle fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door KI-systemen worden aangestuurd, 
weliswaar technisch gezien de directe of 
indirecte oorzaak kunnen zijn van schade, 
maar in verreweg de meeste gevallen als 
startpunt iemand hebben die de systemen 
creëert, exploiteert of binnendringt; is van 
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gebrek aan transparantie en autonoom 
gedrag van KI-systemen het in de praktijk 
zeer moeilijk of zelfs onmogelijk kan zijn 
om specifieke schadelijke acties van de KI-
systemen te herleiden tot specifiek 
menselijk handelen of tot beslissingen in 
het ontwerp; herinnert eraan dat in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

mening dat door gebrek aan transparantie 
en autonoom gedrag van KI-systemen het 
in de praktijk zeer moeilijk of zelfs 
onmogelijk kan zijn om specifieke 
schadelijke acties van de KI-systemen te 
herleiden tot specifiek menselijk handelen 
of tot beslissingen in het ontwerp; herinnert 
eraan dat in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde 
aansprakelijkheidsconcepten, men 
niettemin in staat is dit obstakel te 
omzeilen door de personen die het risico in 
verband met het KI-systeem creëren, in 
stand houden of beheersen, ter 
verantwoording te roepen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; indien aanpassing van de 
bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is, 
moet dit aan de orde komen tijdens een 
herziening van die richtlijn; is van mening 
dat, met het oog op de rechtszekerheid in 
de hele Unie, de “backend operator” 
onder dezelfde aansprakelijkheidsregels 
moet vallen als de producent, fabrikant en 

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; is van mening dat aanpassing 
van de bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is 
en aan de orde moet komen tijdens een 
herziening van die richtlijn;
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ontwikkelaar;

Or. en

Amendement 70
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; indien aanpassing van de 
bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is, 
moet dit aan de orde komen tijdens een 
herziening van die richtlijn; is van mening 
dat, met het oog op de rechtszekerheid in 
de hele Unie, de “backend operator” onder 
dezelfde aansprakelijkheidsregels moet 
vallen als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar;

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; is van mening dat indien 
aanpassing van de bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is, 
dit aan de orde moet komen tijdens een 
herziening van die richtlijn; is van mening 
dat, met het oog op de rechtszekerheid in 
de hele Unie, de “backend operator” onder 
dezelfde aansprakelijkheidsregels moet 
vallen als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar, niettegenstaande de 
evenredige aansprakelijkheid in 
overeenstemming met hun aandeel in het 
risico op de schade die bij deze bepalingen 
wordt gereguleerd;

Or. en

Amendement 71
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook 
moet worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; indien aanpassing van de 
bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is, 
moet dit aan de orde komen tijdens een 
herziening van die richtlijn; is van mening 
dat, met het oog op de rechtszekerheid in 
de hele Unie, de “backend operator” onder 
dezelfde aansprakelijkheidsregels moet 
vallen als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar;

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn moet 
worden herzien en dat daarbij onder 
andere de definities van product en gebrek 
moeten worden aangepast om wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem 
mogelijk te kunnen maken; stelt dat 
aanpassingen van de bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn aan de 
orde moeten komen tijdens een herziening 
van die richtlijn; is van mening dat, met het 
oog op de rechtszekerheid in de hele Unie, 
de “backend operator” onder dezelfde 
aansprakelijkheidsregels moet vallen als de 
producent, fabrikant en ontwikkelaar;

Or. de

Amendement 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; indien aanpassing van de 

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn al meer 
dan dertig jaar een doeltreffend instrument 
is gebleken om vergoeding te verkrijgen 
van schade die is veroorzaakt door een 
gebrekkig product; merkt derhalve op dat 
de richtlijn, aangezien die ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
moet worden bijgewerkt en ook betrekking 
moet hebben op KI-systemen; 
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bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is, 
moet dit aan de orde komen tijdens een 
herziening van die richtlijn; is van mening 
dat, met het oog op de rechtszekerheid in 
de hele Unie, de “backend operator” onder 
dezelfde aansprakelijkheidsregels moet 
vallen als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar;

onderstreept dat aanpassing van de 
bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is 
en aan de orde moet komen tijdens een 
herziening van die richtlijn; merkt op dat 
de “backend operator” niet 
noodzakelijkerwijs dezelfde persoon is als 
de producent, maar ook de ontwikkelaar 
of de programmeur kan zijn, en dat er 
zodoende gegronde redenen kunnen zijn 
om de “backend operator” te laten vallen 
onder een andere 
aansprakelijkheidsregeling dan die van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn;

Or. en

Amendement 73
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; indien aanpassing van de 
bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is, 
moet dit aan de orde komen tijdens een 
herziening van die richtlijn; is van mening 
dat, met het oog op de rechtszekerheid in 
de hele Unie, de “backend operator” onder 
dezelfde aansprakelijkheidsregels moet 
vallen als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar;

7. is van mening dat de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn een 
doeltreffend instrument is gebleken om 
vergoeding te verkrijgen van schade die is 
veroorzaakt door een gebrekkig product; 
merkt derhalve op dat de richtlijn ook moet 
worden gebruikt voor wettelijke-
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
producent van een gebrekkig KI-systeem, 
indien het KI-systeem in het kader van die 
richtlijn als een product kan worden 
aangemerkt; indien aanpassing van de 
bepalingen van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn nodig is, 
moet dit aan de orde komen tijdens een 
herziening van die richtlijn, rekening 
houdend met nieuwe normen inzake 
civielrechtelijke aansprakelijkheid voor 
KI-systemen; is van mening dat, met het 
oog op de rechtszekerheid in de hele Unie, 
de “backend operator” onder dezelfde 
aansprakelijkheidsregels moet vallen als de 
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producent, fabrikant en ontwikkelaar;

Or. ro

Amendement 74
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de bestaande, op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten inzake 
onrechtmatige daad in de meeste gevallen 
voldoende bescherming biedt aan personen 
die personenschade lijden door een 
binnendringende derde zoals een hacker, of 
personen die zaakschade lijden door een 
dergelijk iemand, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt; merkt op dat alleen voor 
gevallen waarin de derde onvindbaar of 
onbemiddeld is, aanvullende 
aansprakelijkheidsregels nodig lijken te 
zijn;

8. is van mening dat de bestaande, op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten inzake 
onrechtmatige daad in de meeste gevallen 
voldoende bescherming biedt aan personen 
die personenschade lijden door een 
binnendringende derde zoals een hacker, of 
personen die zaakschade lijden door een 
dergelijk iemand, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt; merkt op dat alleen voor 
gevallen waarin de derde onvindbaar of 
onbemiddeld is, aanvullende 
aansprakelijkheidsregels nodig lijken te 
zijn; merkt op dat dit kwade opzet of 
ernstige nalatigheid van de gebruiker van 
de toepassing onverlet laat, en dat 
daarmee rekening moet worden gehouden 
bovenop de risicoaansprakelijkheid van 
de operator of de fabrikant;

Or. en

Amendement 75
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de bestaande, op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 

8. is van mening dat de bestaande, op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
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wetgeving van de lidstaten inzake 
onrechtmatige daad in de meeste gevallen 
voldoende bescherming biedt aan personen 
die personenschade lijden door een 
binnendringende derde zoals een hacker, of 
personen die zaakschade lijden door een 
dergelijk iemand, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt; merkt op dat alleen voor 
gevallen waarin de derde onvindbaar of 
onbemiddeld is, aanvullende 
aansprakelijkheidsregels nodig lijken te 
zijn;

wetgeving van de lidstaten inzake 
onrechtmatige daad in de meeste gevallen 
voldoende bescherming biedt aan personen 
die personenschade lijden door een 
binnendringende derde zoals een hacker, of 
personen die zaakschade lijden door een 
dergelijk iemand, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt; merkt op dat alleen voor 
gevallen waarin de derde onvindbaar of 
onbemiddeld is, of gevallen waarin het 
voor de benadeelde partij onevenredig 
moeilijk zou zijn om de bewijslast te 
dragen, aanvullende 
aansprakelijkheidsregels nodig lijken te 
zijn;

Or. cs

Amendement 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat de bestaande, op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten inzake 
onrechtmatige daad in de meeste gevallen 
voldoende bescherming biedt aan personen 
die personenschade lijden door een 
binnendringende derde zoals een hacker, 
of personen die zaakschade lijden door 
een dergelijk iemand, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt; merkt op dat alleen voor 
gevallen waarin de derde onvindbaar of 
onbemiddeld is, aanvullende 
aansprakelijkheidsregels nodig lijken te 
zijn;

8. is van mening dat de bestaande, op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten inzake 
onrechtmatige daad in de meeste gevallen 
voldoende bescherming biedt aan personen 
die personenschade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt; merkt op dat aanvullende 
aansprakelijkheidsregels nodig lijken te 
zijn gelet op deze kenmerken van KI-
systemen;

Or. en
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Amendement 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het daarom 
passend is dat in dit verslag de nadruk 
wordt gelegd op civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
exploitant van een KI-systeem; bevestigt 
dat de aansprakelijkheid van de exploitant 
wordt gerechtvaardigd door het feit dat hij 
de controle heeft over een risico dat aan 
het KI-systeem verbonden is, vergelijkbaar 
met een eigenaar van een auto of een 
huisdier; is van mening dat vanwege de 
complexiteit en connectiviteit van het KI-
systeem de exploitant in veel gevallen het 
eerste zichtbare aanspreekpunt voor de 
betrokken persoon zal zijn;

9. is van mening dat het daarom 
passend is dat in dit verslag de nadruk 
wordt gelegd op civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
frontend operator en de backend operator 
van een KI-systeem; bevestigt dat de 
aansprakelijkheid van de frontend 
operator wordt gerechtvaardigd door het 
feit dat hij voordeel geniet van het gebruik 
van het KI-systeem, vergelijkbaar met een 
eigenaar van een auto of een huisdier; is 
van mening dat vanwege de complexiteit 
en connectiviteit van het KI-systeem de 
frontend operator in veel gevallen het 
eerste zichtbare aanspreekpunt voor de 
betrokken persoon zal zijn; is daarentegen 
van mening dat de aansprakelijkheid van 
de backend operator krachtens deze 
verordening is gebaseerd op het feit dat 
hij de persoon is die voortdurend de 
kenmerken van de desbetreffende 
technologie definieert en essentiële en 
voortdurende backend-ondersteuning 
biedt, en dus de feitelijke controle heeft 
over de risico’s van de werking;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het daarom 
passend is dat in dit verslag de nadruk 
wordt gelegd op civielrechtelijke 

9. is van mening dat het daarom 
passend is dat in dit verslag de nadruk 
wordt gelegd op civielrechtelijke 
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aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
exploitant van een KI-systeem; bevestigt 
dat de aansprakelijkheid van de exploitant 
wordt gerechtvaardigd door het feit dat hij 
de controle heeft over een risico dat aan 
het KI-systeem verbonden is, vergelijkbaar 
met een eigenaar van een auto of een 
huisdier; is van mening dat vanwege de 
complexiteit en connectiviteit van het KI-
systeem de exploitant in veel gevallen het 
eerste zichtbare aanspreekpunt voor de 
betrokken persoon zal zijn;

aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
operator van een KI-systeem; bevestigt dat 
de aansprakelijkheid van de operator wordt 
gerechtvaardigd door het feit dat hij de 
controle heeft over de risico’s die aan het 
KI-systeem verbonden zijn, vergelijkbaar 
met een eigenaar van een auto of een 
huisdier;

Or. en

Amendement 79
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is van mening dat het daarom 
passend is dat in dit verslag de nadruk 
wordt gelegd op civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
exploitant van een KI-systeem; bevestigt 
dat de aansprakelijkheid van de exploitant 
wordt gerechtvaardigd door het feit dat hij 
de controle heeft over een risico dat aan het 
KI-systeem verbonden is, vergelijkbaar 
met een eigenaar van een auto of een 
huisdier; is van mening dat vanwege de 
complexiteit en connectiviteit van het KI-
systeem de exploitant in veel gevallen het 
eerste zichtbare aanspreekpunt voor de 
betrokken persoon zal zijn;

9. is van mening dat het daarom 
passend is dat in dit verslag de nadruk 
wordt gelegd op civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsvorderingen tegen de 
operator van een KI-systeem; bevestigt dat 
de aansprakelijkheid van de operator wordt 
gerechtvaardigd door het feit dat hij de 
controle heeft over een risico dat aan het 
KI-systeem verbonden is, vergelijkbaar 
met een eigenaar van een auto of een 
huisdier; is van mening dat vanwege de 
complexiteit en connectiviteit van het KI-
systeem de operator in veel gevallen het 
eerste zichtbare aanspreekpunt voor de 
betrokken persoon zal zijn;

Or. en

Amendement 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
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Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Aansprakelijkheid van de exploitant Aansprakelijkheid van de frontend 
operator en de backend operator

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Aansprakelijkheid van de exploitant Aansprakelijkheid van de operator

Or. en

Amendement 82
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Aansprakelijkheid van de exploitant Aansprakelijkheid van de operator

Or. en

Amendement 83
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
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de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een risico 
worden blootgesteld, meer aandacht moet 
worden besteed; is van mening dat de 
potentiële schadeslachtoffers veelal niet op 
de hoogte zijn van de werking en in de 
regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te tonen;

de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een risico 
worden blootgesteld, meer aandacht moet 
worden besteed, met name wanneer 
mogelijke betrokkenen normaal 
gesproken geen contractuele relatie met 
de operator zouden hebben; is van mening 
dat de potentiële schadeslachtoffers veelal 
niet op de hoogte zijn van de werking en in 
de regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te tonen;

Or. ro

Amendement 84
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een risico 
worden blootgesteld, meer aandacht moet 
worden besteed; is van mening dat de 
potentiële schadeslachtoffers veelal niet op 
de hoogte zijn van de werking en in de 
regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de operator, in beginsel alle werkingen van 
KI-systemen moeten omvatten, ongeacht 
de locatie van de werking en of deze van 
fysieke dan wel virtuele aard is; merkt op 
dat aan de werking in openbare ruimten 
waarbij veel derden aan een risico worden 
blootgesteld, meer aandacht moet worden 
besteed, zonder andersoortige risico’s die 
kunnen worden veroorzaakt door KI-
systemen, te veronachtzamen; is van 
mening dat de potentiële 
schadeslachtoffers veelal niet op de hoogte 
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jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te 
tonen;

zijn van de werking en in de regel geen 
contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de operator; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
operator van het KI-systeem aan te tonen;

Or. en

Amendement 85
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een risico 
worden blootgesteld, meer aandacht moet 
worden besteed; is van mening dat de 
potentiële schadeslachtoffers veelal niet op 
de hoogte zijn van de werking en in de 
regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te tonen;

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een risico 
worden blootgesteld, meer aandacht moet 
worden besteed; is van mening dat de 
potentiële schadeslachtoffers veelal niet op 
de hoogte zijn van de werking en in de 
regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te tonen, 
waardoor overeenkomstige 
aansprakelijkheidsvorderingen tot niets 
leiden;
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Or. de

Amendement 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een 
risico worden blootgesteld, meer aandacht 
moet worden besteed; is van mening dat de 
potentiële schadeslachtoffers veelal niet op 
de hoogte zijn van de werking en in de 
regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te 
tonen;

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de frontend operator en de backend 
operator, in beginsel alle werkingen van 
KI-systemen moeten omvatten, ongeacht 
de locatie van de werking en of deze van 
fysieke dan wel virtuele aard is; is van 
mening dat de potentiële 
schadeslachtoffers veelal niet op de hoogte 
zijn van de werking en in de regel geen 
contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de frontend operator en de backend 
operator; merkt op dat wanneer in een 
dergelijk geval de schade zich voordoet, 
deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
frontend operator en de backend operator 
van het KI-systeem aan te tonen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 



AM\1205914NL.docx 51/165 PE652.460v01-00

NL

de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een risico 
worden blootgesteld, meer aandacht moet 
worden besteed; is van mening dat de 
potentiële schadeslachtoffers veelal niet op 
de hoogte zijn van de werking en in de 
regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te 
tonen;

de operator, in beginsel alle werkingen van 
KI-systemen moeten omvatten, ongeacht 
de locatie van de werking en of deze van 
fysieke dan wel virtuele aard is; merkt op 
dat aan de werking in openbare ruimten 
waarbij veel derden aan een risico worden 
blootgesteld, meer aandacht moet worden 
besteed; is van mening dat de potentiële 
schadeslachtoffers veelal niet op de hoogte 
zijn van de werking en in de regel geen 
contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de operator; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
operator van het KI-systeem aan te tonen;

Or. en

Amendement 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de exploitant, in beginsel alle werkingen 
van KI-systemen moeten omvatten, 
ongeacht de locatie van de werking en of 
deze van fysieke dan wel virtuele aard is; 
merkt op dat aan de werking in openbare 
ruimten waarbij veel derden aan een risico 
worden blootgesteld, meer aandacht moet 
worden besteed; is van mening dat de 
potentiële schadeslachtoffers veelal niet op 
de hoogte zijn van de werking en in de 
regel geen contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 

10. stelt zich op het standpunt dat 
aansprakelijkheidsregels ten aanzien van 
de exploitant, alle werkingen van KI-
systemen moeten omvatten, ongeacht de 
locatie van de werking en of deze van 
fysieke dan wel virtuele aard is; merkt op 
dat aan de werking in openbare ruimten 
waarbij veel derden aan een risico worden 
blootgesteld, meer aandacht moet worden 
besteed; is van mening dat de potentiële 
schadeslachtoffers veelal niet op de hoogte 
zijn van de werking en in de regel geen 
contractuele-
aansprakelijkheidsvorderingen hebben 
jegens de exploitant; merkt op dat wanneer 
in een dergelijk geval de schade zich 
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voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te tonen;

voordoet, deze derden slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering zouden 
hebben, en dat zij problemen zouden 
kunnen hebben om de schuld van de 
exploitant van het KI-systeem aan te tonen;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de exploitant 
moet worden gedefinieerd als de persoon 
die beslist over het gebruik van het KI-
systeem, die de controle over het risico 
uitoefent en die baat heeft van de 
toepassing van het KI-systeem; is van 
mening dat de uitoefening van controle 
elke handeling van de exploitant betreft die 
van invloed is op de werkingswijze van 
begin tot eind, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd;

11. is van mening dat de exploitant 
moet worden gedefinieerd als de persoon 
die beslist over het gebruik van het KI-
systeem, die de controle over het risico 
uitoefent en die baat heeft van de 
toepassing van het KI-systeem; is van 
mening dat de uitoefening van controle 
elke handeling van de exploitant betreft die 
van invloed is op de werkingswijze van 
begin tot eind, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd; meent dat de 
personen die voor de exploitatie 
verantwoordelijk zijn over de hele 
waardeketen moeten controleren of de 
ontwikkelaars goede bedoelingen hebben, 
om de consumentenbescherming te 
garanderen aan de hand van betrouwbare 
KI;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de exploitant 
moet worden gedefinieerd als de persoon 
die beslist over het gebruik van het KI-
systeem, die de controle over het risico 
uitoefent en die baat heeft van de 
toepassing van het KI-systeem; is van 
mening dat de uitoefening van controle 
elke handeling van de exploitant betreft die 
van invloed is op de werkingswijze van 
begin tot eind, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd;

11. is van mening dat de operator moet 
worden gedefinieerd als de persoon die een 
mate van controle over een risico in 
verband met de werking van het KI-
systeem uitoefent en die baat heeft van de 
toepassing van het KI-systeem; is van 
mening dat de uitoefening van controle 
elke handeling van de operator betreft die 
van invloed is op de werking van het KI-
systeem en bijgevolg op de mate waarin 
het systeem derden blootstelt aan de 
potentiële risico’s van dat systeem; is van 
mening dat deze acties de werkingswijze 
van begin tot eind kunnen beïnvloeden 
door de inbreng, de uitkomsten of de 
resultaten te bepalen, of specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem kunnen wijzigen;

Or. en

Amendement 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de exploitant 
moet worden gedefinieerd als de persoon 
die beslist over het gebruik van het KI-
systeem, die de controle over het risico 
uitoefent en die baat heeft van de 
toepassing van het KI-systeem; is van 
mening dat de uitoefening van controle 
elke handeling van de exploitant betreft die 
van invloed is op de werkingswijze van 
begin tot eind, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd;

11. is van mening dat de exploitant 
moet worden gedefinieerd als de 
natuurlijke of rechtspersoon die 
deelneemt aan het in de handel brengen 
van het KI-systeem of de 
terbeschikkingstelling ervan aan de 
gebruikers, die zorgt voor de toepassing of 
het beheer ervan en die de controle 
uitoefent; is van mening dat de uitoefening 
van controle elke handeling van de 
exploitant betreft die van invloed is op de 
werkingswijze van begin tot eind, of 
waarmee specifieke functies of processen 
binnen het KI-systeem worden gewijzigd;

Or. fr
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Amendement 92
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de exploitant 
moet worden gedefinieerd als de persoon 
die beslist over het gebruik van het KI-
systeem, die de controle over het risico 
uitoefent en die baat heeft van de 
toepassing van het KI-systeem; is van 
mening dat de uitoefening van controle 
elke handeling van de exploitant betreft 
die van invloed is op de werkingswijze van 
begin tot eind, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd;

11. is van mening dat de frontend 
operator moet worden gedefinieerd als de 
persoon die profiteert van het gebruik van 
het KI-systeem en die baat heeft van de 
kenmerken en functies ervan; is van 
mening dat de backend operator de 
persoon is die voortdurend de kenmerken 
van de desbetreffende technologie 
definieert en essentiële en voortdurende 
backend-ondersteuning biedt, en dus de 
feitelijke controle heeft over de risico’s 
van de werking;

Or. en

Amendement 93
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is van mening dat de exploitant 
moet worden gedefinieerd als de persoon 
die beslist over het gebruik van het KI-
systeem, die de controle over het risico 
uitoefent en die baat heeft van de 
toepassing van het KI-systeem; is van 
mening dat de uitoefening van controle 
elke handeling van de exploitant betreft die 
van invloed is op de werkingswijze van 
begin tot eind, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd;

11. is van mening dat de operator moet 
worden gedefinieerd als de persoon die de 
controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de toepassing van het KI-
systeem; is van mening dat de uitoefening 
van controle elke handeling van de 
operator betreft die van invloed is op de 
werkingswijze van begin tot eind, of 
waarmee specifieke functies of processen 
binnen het KI-systeem worden gewijzigd;

Or. en
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Amendement 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meer dan een 
exploitant; is van mening dat in dat geval 
alle exploitanten hoofdelijk aansprakelijk 
moeten zijn en naar evenredigheid op 
elkaar moeten kunnen verhalen;

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meer dan een 
operator, bijvoorbeeld een backend 
operator en een frontend operator; is van 
mening dat in dat geval alle operators 
hoofdelijk aansprakelijk moeten zijn en 
naar evenredigheid op elkaar moeten 
kunnen verhalen, naargelang van de mate 
waarin elke partij controle uitoefent over 
het opgetreden risico;

Or. en

Amendement 95
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meer dan een 
exploitant; is van mening dat in dat geval 
alle exploitanten hoofdelijk aansprakelijk 
moeten zijn en naar evenredigheid op 
elkaar moeten kunnen verhalen;

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meer dan een 
exploitant; is van mening dat in dat geval 
alle exploitanten hoofdelijk aansprakelijk 
moeten zijn en naar evenredigheid op 
elkaar moeten kunnen verhalen in 
overeenstemming met het niveau van de 
beheersing van het operationele risico;

Or. ro

Amendement 96
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meer dan een 
exploitant; is van mening dat in dat geval 
alle exploitanten hoofdelijk aansprakelijk 
moeten zijn en naar evenredigheid op 
elkaar moeten kunnen verhalen;

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meer dan een 
operator; is van mening dat in dat geval 
alle operators, en in voorkomend geval 
alle gebruikers, hoofdelijk aansprakelijk 
moeten zijn en naar evenredigheid op 
elkaar moeten kunnen verhalen;

Or. en

Amendement 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meer dan een 
exploitant; is van mening dat in dat geval 
alle exploitanten hoofdelijk aansprakelijk 
moeten zijn en naar evenredigheid op 
elkaar moeten kunnen verhalen;

12. merkt op dat er situaties kunnen 
zijn waarin sprake is van meerdere 
frontend operators en backend operators; 
is van mening dat zij in dat geval allemaal 
hoofdelijk aansprakelijk moeten zijn en 
naar evenredigheid op elkaar moeten 
kunnen verhalen;

Or. en

Amendement 98
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(12 bis) merkt op dat het onnodig 
en onwenselijk is om 
rechtspersoonlijkheid te verlenen aan een 
KI-systeem, aangezien de schade die 
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wordt veroorzaakt door de werking van 
deze nieuwe technologie kan en moet 
worden toegerekend aan de 
verantwoordelijke producent of 
exploitant;

Or. en

Amendement 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Verschillende aansprakelijkheidsregels 
voor verschillende risico’s

Geen risicogebaseerde aanpak in de 
aansprakelijkheidsfase

Or. en

Amendement 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. constateert dat het soort KI-
systeem waarover de exploitant controle 
uitoefent een bepalende factor is; merkt 
op dat een KI-systeem dat een hoog risico 
met zich meebrengt het algemene publiek 
potentieel in veel grotere mate in gevaar 
brengt; is van mening dat, gezien de 
juridische problemen die de KI-systemen 
voor de bestaande 
aansprakelijkheidsregelingen vormen, het 
redelijk lijkt voor deze KI-systemen met 
een hoog risico in een 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

13. brengt in herinnering dat een 
risicogebaseerde aanpak van KI in de 
aansprakelijkheidsfase niet gepast is, 
aangezien de schade is opgetreden en het 
product aantoonbaar risicovol is; merkt 
op dat ook toepassingen met een laag 
risico ernstige schade kunnen 
veroorzaken;

Or. en



PE652.460v01-00 58/165 AM\1205914NL.docx

NL

Amendement 101
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de exploitant controle uitoefent 
een bepalende factor is; merkt op dat een 
KI-systeem dat een hoog risico met zich 
meebrengt het algemene publiek potentieel 
in veel grotere mate in gevaar brengt; is 
van mening dat, gezien de juridische 
problemen die de KI-systemen voor de 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen 
vormen, het redelijk lijkt voor deze KI-
systemen met een hoog risico in een 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de exploitant controle uitoefent 
een bepalende factor is met betrekking tot 
aansprakelijkheid; merkt op dat een KI-
systeem dat een hoog inherent risico met 
zich meebrengt het algemene publiek 
potentieel in veel grotere mate in gevaar 
brengt; is van mening dat, gezien de 
juridische problemen die de KI-systemen 
voor de bestaande 
aansprakelijkheidsregelingen vormen, het 
redelijk lijkt voor deze KI-systemen met 
een hoog risico in een 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

Or. ro

Amendement 102
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de exploitant controle uitoefent 
een bepalende factor is; merkt op dat een 
KI-systeem dat een hoog risico met zich 
meebrengt het algemene publiek potentieel 
in veel grotere mate in gevaar brengt; is 
van mening dat, gezien de juridische 
problemen die de KI-systemen voor de 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen 
vormen, het redelijk lijkt voor deze KI-
systemen met een hoog risico in een 

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de operator controle uitoefent 
een bepalende factor is; merkt op dat een 
KI-systeem dat een hoog risico met zich 
meebrengt en autonoom opereert het 
algemene publiek potentieel in veel grotere 
mate in gevaar brengt; is van mening dat, 
gezien de juridische problemen die de KI-
systemen voor de bestaande 
aansprakelijkheidsregelingen vormen, het 
redelijk lijkt voor deze autonome KI-
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risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

systemen met een hoog risico in een 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

Or. en

Amendement 103
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de exploitant controle uitoefent 
een bepalende factor is; merkt op dat een 
KI-systeem dat een hoog risico met zich 
meebrengt het algemene publiek potentieel 
in veel grotere mate in gevaar brengt; is 
van mening dat, gezien de juridische 
problemen die de KI-systemen voor de 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen 
vormen, het redelijk lijkt voor deze KI-
systemen met een hoog risico in een 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de exploitant controle uitoefent 
een bepalende factor is; merkt op dat een 
KI-systeem dat een hoog risico met zich 
meebrengt het algemene publiek potentieel 
in veel grotere mate in gevaar brengt; is 
van mening dat, gezien de juridische 
problemen die de KI-systemen voor de 
bestaande civielrechtelijke 
aansprakelijkheidsregelingen vormen, het 
redelijk lijkt voor deze KI-systemen met 
een hoog risico in een gemeenschappelijke 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

Or. bg

Amendement 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de exploitant controle uitoefent 
een bepalende factor is; merkt op dat een 
KI-systeem dat een hoog risico met zich 
meebrengt het algemene publiek potentieel 
in veel grotere mate in gevaar brengt; is 

13. constateert dat het soort KI-systeem 
waarover de operator controle uitoefent 
een bepalende factor is; merkt op dat een 
KI-systeem dat een hoog risico met zich 
meebrengt het algemene publiek potentieel 
in veel grotere mate in gevaar brengt; is 
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van mening dat, gezien de juridische 
problemen die de KI-systemen voor de 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen 
vormen, het redelijk lijkt voor deze KI-
systemen met een hoog risico in een 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

van mening dat, gezien de juridische 
problemen die de KI-systemen voor de 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen 
vormen, het redelijk lijkt voor deze KI-
systemen met een hoog risico in een 
risicoaansprakelijkheidsregeling te 
voorzien;

Or. en

Amendement 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor 
een of meer personen, op een willekeurige 
en onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; 
is van mening dat de kans op schade 
afhangt van de wisselwerking tussen de 
ernst van de mogelijke schade, de 
waarschijnlijkheid dat het risico zich 
verwezenlijkt en de wijze waarop het KI-
systeem wordt gebruikt;

14. benadrukt dat het 
aansprakelijkheidsmodel voor producten 
met KI-toepassingen moet worden 
benaderd door middel van een 
tweestapsprocedure: ten eerste de 
vaststelling van de 
schuldaansprakelijkheid van de frontend 
operator, waarbij de betrokken persoon 
het recht moet hebben om tegen hem een 
schadevordering in te stellen en waarbij 
de frontend operator de mogelijkheid 
moet hebben aan te tonen dat hij geen 
schuld heeft aangezien hij zijn zorgplicht 
is nagekomen door regelmatig alle 
beschikbare updates te installeren; 
wanneer hij deze plicht is nagekomen, 
wordt verondersteld dat hij de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht; ten tweede 
kan, indien niet kan worden vastgesteld 
dat de frontend operator schuldig is, de 
backend operator aansprakelijk worden 
gesteld voor het risico; merkt op dat een 
dergelijke tweestapsprocedure essentieel is 
om ervoor te zorgen dat slachtoffers 
daadwerkelijk de schade als gevolg van 
door KI aangestuurde systemen vergoed 
krijgen;
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Or. en

Amendement 106
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor een 
of meer personen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; is 
van mening dat de kans op schade afhangt 
van de wisselwerking tussen de ernst van 
de mogelijke schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor een 
of meer personen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; is 
van mening dat bij het bepalen of een KI-
systeem een hoog risico vormt tevens 
rekening moet worden gehouden met de 
sector waarin zich waarschijnlijk 
aanzienlijke risico's zullen voordoen en 
met de aard van de ondernomen 
activiteiten; is van mening dat de kans op 
schade afhangt van de wisselwerking 
tussen de ernst van de mogelijke schade, de 
waarschijnlijkheid dat het risico zich 
verwezenlijkt en de wijze waarop het KI-
systeem wordt gebruikt;

Or. bg

Amendement 107
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor een 
of meer personen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; is 

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor een 
of meer personen, op een wijze die is 
gebaseerd op autonome besluitvorming 
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van mening dat de kans op schade afhangt 
van de wisselwerking tussen de ernst van 
de mogelijke schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

van de technologie, die derhalve 
onmogelijk vooraf te voorspellen is; is van 
mening dat de kans op schade afhangt van 
de wisselwerking tussen de ernst van de 
mogelijke schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor een 
of meer personen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; is 
van mening dat de kans op schade afhangt 
van de wisselwerking tussen de ernst van 
de mogelijke schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor een 
of meer personen, op een willekeurige 
wijze die verder gaat dan wat 
redelijkerwijs mag worden verwacht gelet 
op het beoogde gebruik; is van mening dat 
de kans op schade afhangt van de 
wisselwerking tussen de ernst van de 
mogelijke schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

Or. en

Amendement 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement
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14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op schade voor een 
of meer personen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; is 
van mening dat de kans op schade afhangt 
van de wisselwerking tussen de ernst van 
de mogelijke schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

14. is van mening dat een KI-systeem 
een hoog risico met zich meebrengt 
wanneer de autonome werking ervan leidt 
tot een aanzienlijk kans op lichamelijke, 
psychische of morele schade voor een of 
meer personen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; is 
van mening dat de kans op schade afhangt 
van de wisselwerking tussen de ernst van 
de mogelijke schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

Or. fr

Amendement 110
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, 
waarin nationale deskundigen van de 
lidstaten en belanghebbenden zitting 
hebben; is van mening dat de 
evenwichtige samenstelling van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
kunstmatige intelligentie als voorbeeld 
kan dienen voor de samenstelling van de 

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
het nieuw opgerichte Europees 
agentschap voor kunstmatige intelligentie;
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groep belanghebbenden;

Or. fr

Amendement 111
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico in een uitputtende lijst 
worden opgenomen in een bijlage bij de 
voorgestelde verordening; wijst erop dat, 
gezien de snelle technologische 
veranderingen en de vereiste technische 
deskundigheid, de Commissie die bijlage 
elke zes maanden moet herzien en in 
voorkomend geval moet wijzigen door 
middel van een gedelegeerde handeling; is 
van mening dat de Commissie nauw moet 
samenwerken met een nieuwe permanent 
comité dat vergelijkbaar is met het 
bestaande Permanent Comité precursoren 
of het Technisch Comité motorvoertuigen, 
waarin nationale deskundigen van de 
lidstaten en belanghebbenden zitting 
hebben; is van mening dat de evenwichtige 
samenstelling van de deskundigengroep op 
hoog niveau inzake kunstmatige 
intelligentie als voorbeeld kan dienen voor 
de samenstelling van de groep 
belanghebbenden; is tevens van mening 
dat het Europees Parlement raadgevende 
deskundigen moet aanwijzen om het pas 
opgerichte permanente comité te 
adviseren;

Or. ro

Amendement 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden en dat ook deskundigen 
op het gebied van ethiek, antropologen, 
sociologen en specialisten op het gebied 
van geestelijke gezondheid hiertoe moeten 
behoren;

Or. fr

Amendement 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 

15. wijst erop dat een risicogebaseerde 
aanpak van KI binnen het bestaande 
aansprakelijkheidskader kan leiden tot 
een onnodige versnippering in de EU en 
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snelle technologische veranderingen en 
de vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval 
moet wijzigen door middel van een 
gedelegeerde handeling; is van mening 
dat de Commissie nauw moet 
samenwerken met een nieuwe permanent 
comité dat vergelijkbaar is met het 
bestaande Permanent Comité precursoren 
of het Technisch Comité motorvoertuigen, 
waarin nationale deskundigen van de 
lidstaten en belanghebbenden zitting 
hebben; is van mening dat de 
evenwichtige samenstelling van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
kunstmatige intelligentie als voorbeeld 
kan dienen voor de samenstelling van de 
groep belanghebbenden;

tot rechtsonzekerheid, problemen met 
betrekking tot de interpretatie en 
verwarring onder gebruikers, die een 
verschillende mate van bescherming 
zouden genieten afhankelijk van de 
indeling van KI-systemen met een hoog of 
laag risico, die gebruikers zelf niet 
kunnen beoordelen; is van mening dat 
het, zodra de schade heeft 
plaatsgevonden, irrelevant is of een KI-
systeem is aangemerkt als een systeem 
met een hoog of een laag risico, en dat het 
erom gaat dat de schade van de betrokken 
personen volledig wordt vergoed, 
ongeacht de risicocategorie;

Or. en

Amendement 114
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval 
moet wijzigen door middel van een 
gedelegeerde handeling; is van mening dat 
de Commissie nauw moet samenwerken 
met een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 

15. wijst erop dat, gezien de snelle 
technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie in het kader van een 
gedelegeerde handeling een lijst van KI-
systemen met een hoog risico moet 
opstellen, waarbij het Europees Parlement 
bezwaren kan uiten; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
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mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

Or. de

Amendement 115
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke drie maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische veranderingen en de 
vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie nauw moet samenwerken met 
een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

15. pleit ervoor dat alle KI-systemen 
met een hoog risico worden opgenomen in 
een bijlage bij de voorgestelde 
verordening; wijst erop dat, gezien de 
snelle technologische ontwikkelingen en 
de vereiste technische deskundigheid, de 
Commissie die bijlage elke zes maanden 
moet herzien en in voorkomend geval moet 
wijzigen door middel van een gedelegeerde 
handeling; is van mening dat de 
Commissie moet worden geïnformeerd 
door een nieuwe permanent comité dat 
vergelijkbaar is met het bestaande 
Permanent Comité precursoren of het 
Technisch Comité motorvoertuigen, waarin 
nationale deskundigen van de lidstaten en 
belanghebbenden zitting hebben; is van 
mening dat de evenwichtige samenstelling 
van de deskundigengroep op hoog niveau 
inzake kunstmatige intelligentie als 
voorbeeld kan dienen voor de 
samenstelling van de groep 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 117
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. merkt op dat de ontwikkeling van 
op KI gebaseerde technologieën een zeer 
dynamisch proces is dat zich steeds sneller 
voltrekt; benadrukt dat er om gebruikers 
passende bescherming te bieden een 
versnelde procedure nodig is om de 
potentiële risico’s van nieuwe apparaten 
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en systemen te analyseren die 
gebruikmaken van opkomende KI-
systemen op de Europese markt; beveelt 
de Commissie aan om alle procedures in 
dit verband zoveel mogelijk te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. erkent dat de lijst in deze bijlage 
niet uitputtend is, met name aangezien in 
de tussentijd definitieve rechterlijke 
beslissingen kunnen zijn genomen met 
betrekking tot KI-systemen die niet op de 
lijst staan;

Or. fr

Amendement 119
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat, in 
overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening 
uitsluitend betrekking mag hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 
belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, op 
lichamelijke integriteit en op eigendom, en 
dat de bedragen, de omvang van de 
vergoeding en de verjaringstermijn in de 

16. is van mening dat in de 
voorgestelde verordening de 
verjaringstermijn moet worden vastgesteld 
en, in overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening 
uitsluitend betrekking mag hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 
belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, op 
lichamelijke integriteit en op eigendom, 
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verordening moeten worden vastgesteld; waarbij de Commissie moet onderzoeken 
of ook economische schade aan het 
toepassingsgebied moet worden 
toegevoegd;

Or. de

Amendement 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat, in 
overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening 
uitsluitend betrekking mag hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 
belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, op 
lichamelijke integriteit en op eigendom, en 
dat de bedragen, de omvang van de 
vergoeding en de verjaringstermijn in de 
verordening moeten worden vastgesteld;

16. is van mening dat, in 
overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening van 
toepassing moet zijn op materiële en 
immateriële schade die is toegebracht aan 
de belangrijke wettelijk beschermde 
rechten, zoals het recht op leven, op 
gezondheid, op lichamelijke, psychische 
en morele integriteit en op eigendom, en 
dat indicatieve bedragen, de omvang van 
de vergoeding en de verjaringstermijn in de 
verordening moeten worden vastgesteld;

Or. fr

Amendement 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat, in 
overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening 
uitsluitend betrekking mag hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 

16. is van mening dat de voorgestelde 
verordening gelet op de speciale 
kenmerken van KI-systemen betrekking 
moet hebben op materiële en immateriële 
schade, waaronder schade aan 
immateriële eigendommen en gegevens, 
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belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, 
op lichamelijke integriteit en op 
eigendom, en dat de bedragen, de omvang 
van de vergoeding en de verjaringstermijn 
in de verordening moeten worden 
vastgesteld;

zoals gegevensverlies en -lekken, en 
ervoor moet zorgen dat schade altijd 
volledig wordt vergoed, in 
overeenstemming met het grondrecht op 
schadeloosstelling voor geleden schade;

Or. en

Amendement 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat, in 
overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening 
uitsluitend betrekking mag hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 
belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, op 
lichamelijke integriteit en op eigendom, en 
dat de bedragen, de omvang van de 
vergoeding en de verjaringstermijn in de 
verordening moeten worden vastgesteld;

16. is van mening dat de voorgestelde 
verordening betrekking moet hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 
belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, op 
lichamelijke integriteit en op eigendom, en 
op aanzienlijke immateriële schade die 
resulteert in economische verliezen, en dat 
de bedragen, de omvang van de vergoeding 
en de verjaringstermijn in de verordening 
moeten worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 123
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat, in 
overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening 

16. is van mening dat, in 
overeenstemming met de risico-
aansprakelijkheidsregelingen van de 
lidstaten, de voorgestelde verordening 
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uitsluitend betrekking mag hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 
belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, op 
lichamelijke integriteit en op eigendom, en 
dat de bedragen, de omvang van de 
vergoeding en de verjaringstermijn in de 
verordening moeten worden vastgesteld;

uitsluitend betrekking mag hebben op de 
schade die is toegebracht aan de 
belangrijke wettelijk beschermde rechten, 
zoals het recht op leven, op gezondheid, op 
lichamelijke integriteit en op eigendom, en 
dat de omvang van de vergoeding en de 
verjaringstermijn in de verordening moeten 
worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon 
niettemin het voordeel moet hebben van 
een vermoeden van schuld van de 
exploitant;

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 
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worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon niettemin 
het voordeel moet hebben van een 
vermoeden van schuld van de exploitant;

worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon niettemin 
het voordeel moet hebben van een 
vermoeden van schuld van de exploitant; is 
in dit verband van mening dat de 
nationale wetgeving betreffende het 
bedrag en de omvang van de compensatie 
en de uiterste datum voor het indienen 
van vorderingen wegens een door het KI-
systeem veroorzaakt letsel van toepassing 
moet blijven;

Or. ro

Amendement 126
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon niettemin 
het voordeel moet hebben van een 
vermoeden van schuld van de exploitant;

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon niettemin 
het voordeel moet hebben van een 
vermoeden van schuld van de exploitant en 
dat hoewel dat vermoeden van schuld 
weerlegbaar is, de bewijslast bij de 
exploitant berust;

Or. bg

Amendement 127
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon niettemin 
het voordeel moet hebben van een 
vermoeden van schuld van de exploitant;

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op de criteria ter bepaling van de 
mate van schade die wordt veroorzaakt 
door KI-systemen die niet in de bijlage bij 
de voorgestelde verordening zijn 
opgenomen; is van mening dat de 
betrokken persoon niettemin het voordeel 
moet hebben van een vermoeden van 
schuld van de operator, die zichzelf kan 
vrijpleiten door te bewijzen dat hij de 
zorgplicht is nagekomen;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon niettemin 
het voordeel moet hebben van een 
vermoeden van schuld van de exploitant;

17. stelt vast dat 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
blijft op alle schade toebrengende 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen die 
niet in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening zijn opgenomen; is van 
mening dat de betrokken persoon niettemin 
het voordeel moet hebben van een 
vermoeden van schuld van de operator;

Or. en

Amendement 129
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat de 
aansprakelijkheid van de producent voor 
systemen of apparaten op basis van KI-
oplossingen consequent moet worden 
gekoppeld aan de onmogelijkheid om de 
wettelijke aansprakelijkheid in dit 
verband contractueel uit te sluiten – 
waaronder in betrekkingen tussen 
bedrijven onderling en tussen bedrijven 
en overheden;

Or. en

Amendement 130
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. vraagt de Commissie te 
onderzoeken of er een verordening inzake 
overeenkomsten nodig is om niet-
aansprakelijkheidsbepalingen in 
overeenkomsten te voorkomen;

Or. en

Amendement 131
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het 
aansprakelijkheidsrisico een van de 
sleutelfactoren is die het succes van nieuwe 
technologieën, producten en diensten 
bepalen; merkt op dat een adequate 
dekking van het risico ook van essentieel 

18. is van mening dat het 
aansprakelijkheidsrisico een van de 
sleutelfactoren is die het succes van nieuwe 
technologieën, producten en diensten 
bepalen; merkt op dat een adequate 
dekking van het risico ook van essentieel 
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belang is om het publiek ervan te 
verzekeren dat op de nieuwe technologie 
kan worden vertrouwd, ondanks de 
mogelijkheid van schade of 
rechtsvorderingen van betrokken personen;

belang is om het publiek ervan te 
verzekeren dat op de nieuwe technologie 
kan worden vertrouwd, ondanks de 
mogelijkheid van schade of 
rechtsvorderingen van betrokken personen; 
merkt tegelijkertijd op dat dit 
regelgevingskader gericht is op de 
noodzaak om de voordelen van KI-
systemen te benutten en te vergroten, 
waarbij krachtige waarborgen worden 
ingebouwd;

Or. ro

Amendement 132
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het 
aansprakelijkheidsrisico een van de 
sleutelfactoren is die het succes van nieuwe 
technologieën, producten en diensten 
bepalen; merkt op dat een adequate 
dekking van het risico ook van essentieel 
belang is om het publiek ervan te 
verzekeren dat op de nieuwe technologie 
kan worden vertrouwd, ondanks de 
mogelijkheid van schade of 
rechtsvorderingen van betrokken personen;

18. is van mening dat de 
aansprakelijkheidsdekking een van de 
sleutelfactoren is die het succes van nieuwe 
technologieën, producten en diensten 
bepalen; merkt op dat een adequate 
aansprakelijkheidsdekking ook van 
essentieel belang is om het publiek ervan te 
verzekeren dat op de nieuwe technologie 
kan worden vertrouwd, ondanks de 
mogelijkheid van schade of 
rechtsvorderingen van betrokken personen;

Or. en

Amendement 133
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat het 18. is van mening dat de 
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aansprakelijkheidsrisico een van de 
sleutelfactoren is die het succes van 
nieuwe technologieën, producten en 
diensten bepalen; merkt op dat een 
adequate dekking van het risico ook van 
essentieel belang is om het publiek ervan te 
verzekeren dat op de nieuwe technologie 
kan worden vertrouwd, ondanks de 
mogelijkheid van schade of 
rechtsvorderingen van betrokken 
personen;

aansprakelijkheidsregeling, die volledige 
schadevergoeding garandeert voor door 
KI-systemen veroorzaakte schade, inhoudt 
dat de ontwikkelaars en producenten van 
KI-systemen veel aandacht moeten 
besteden aan de veiligheid van deze 
systemen; merkt op dat een volledige 
dekking van het risico van essentieel 
belang is om het publiek ervan te 
verzekeren dat op de nieuwe technologie 
kan worden vertrouwd;

Or. fr

Amendement 134
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. is zich bewust van het feit dat de 
onzekerheid over de risico’s niet mag 
leiden tot onbetaalbare 
verzekeringspremies die onderzoek en 
innovatie belemmeren; stelt voor dat de 
Commissie en de verzekeringsbranche een 
speciaal mechanisme ontwikkelen om de 
potentiële onzekerheden in de 
verzekeringsbranche aan te pakken;

Or. en

Amendement 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat, gezien het 
aanzienlijke potentieel om schade te 
berokkenen, en met inachtneming van 

19. is van mening dat een verplichte 
verzekeringsregeling voor alle KI-
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Richtlijn 2009/103/EG7, alle exploitanten 
van in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening opgenomen KI-systemen met 
een hoog risico een 
aansprakelijkheidsverzekering moeten 
afsluiten; is van mening dat een dergelijke 
verplichte verzekeringsregeling voor KI-
systemen met een hoog risico dekking 
moet bieden voor de bedragen en de 
omvang van de compensatie zoals 
vastgelegd in de voorgestelde verordening;

systemen niet de juiste aanpak is;

_________________
7 PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11.

Or. en

Amendement 136
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat, gezien het 
aanzienlijke potentieel om schade te 
berokkenen, en met inachtneming van 
Richtlijn 2009/103/EG7, alle exploitanten 
van in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening opgenomen KI-systemen met 
een hoog risico een 
aansprakelijkheidsverzekering moeten 
afsluiten; is van mening dat een dergelijke 
verplichte verzekeringsregeling voor KI-
systemen met een hoog risico dekking 
moet bieden voor de bedragen en de 
omvang van de compensatie zoals 
vastgelegd in de voorgestelde verordening;

19. is van mening dat, gezien het 
aanzienlijke potentieel om schade te 
berokkenen, en met inachtneming van 
Richtlijn 2009/103/EG7, alle operators van 
in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening opgenomen KI-systemen met 
een hoog risico een 
aansprakelijkheidsverzekering moeten 
afsluiten; is van mening dat een dergelijke 
verplichte verzekeringsregeling voor KI-
systemen met een hoog risico dekking 
moet bieden voor de bedragen en de 
omvang van de compensatie zoals 
vastgelegd in de voorgestelde verordening; 
is zich bewust van het feit dat dergelijke 
technologie nog erg zeldzaam is, omdat 
die een hoge mate van autonome 
besluitvorming met zich meebrengt, en dat 
de huidige voorstellen derhalve vooral op 
de toekomst zijn gericht;

_________________ _________________
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7 PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11. 7 PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11.

Or. en

Amendement 137
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat, gezien het 
aanzienlijke potentieel om schade te 
berokkenen, en met inachtneming van 
Richtlijn 2009/103/EG7, alle exploitanten 
van in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening opgenomen KI-systemen met 
een hoog risico een 
aansprakelijkheidsverzekering moeten 
afsluiten; is van mening dat een dergelijke 
verplichte verzekeringsregeling voor KI-
systemen met een hoog risico dekking 
moet bieden voor de bedragen en de 
omvang van de compensatie zoals 
vastgelegd in de voorgestelde 
verordening;

19. is van mening dat, gezien het 
aanzienlijke potentieel om schade te 
berokkenen, en met inachtneming van 
Richtlijn 2009/103/EG7, alle exploitanten 
van in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening opgenomen KI-systemen met 
een hoog risico een 
aansprakelijkheidsverzekering moeten 
afsluiten;

_________________ _________________
7 PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11. 7 PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11.

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat, gezien het 
aanzienlijke potentieel om schade te 
berokkenen, en met inachtneming van 
Richtlijn 2009/103/EG7, alle exploitanten 

19. is van mening dat, gezien het 
aanzienlijke potentieel om schade te 
berokkenen, en met inachtneming van 
Richtlijn 2009/103/EG7, alle operators van 
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van in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening opgenomen KI-systemen met 
een hoog risico een 
aansprakelijkheidsverzekering moeten 
afsluiten; is van mening dat een dergelijke 
verplichte verzekeringsregeling voor KI-
systemen met een hoog risico dekking 
moet bieden voor de bedragen en de 
omvang van de compensatie zoals 
vastgelegd in de voorgestelde verordening;

in de bijlage bij de voorgestelde 
verordening opgenomen KI-systemen met 
een hoog risico een 
aansprakelijkheidsverzekering moeten 
afsluiten; is van mening dat een dergelijke 
verplichte verzekeringsregeling voor KI-
systemen met een hoog risico dekking 
moet bieden voor de bedragen en de 
omvang van de compensatie zoals 
vastgelegd in de voorgestelde verordening;

_________________ _________________
7 PB L 263 van 7.10.2009, blz. 11.

Or. en

Amendement 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat een Europees 
compensatiemechanisme, gefinancierd 
met overheidsgeld, niet de juiste manier is 
om mogelijke lacunes in de dekking van 
verzekeringen aan te vullen; is van 
mening dat, gezien de goede ervaringen 
met regulatory sandboxes 
(testomgevingen voor regelgeving) in de 
fintechsector, het de verantwoordelijkheid 
is van de verzekeringsmarkt om bestaande 
producten aan te passen of nieuwe 
verzekeringen te ontwikkelen voor de vele 
sectoren en de verschillende 
technologieën, producten en diensten 
waarbij KI-systemen betrokken zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 140
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat een Europees 
compensatiemechanisme, gefinancierd met 
overheidsgeld, niet de juiste manier is om 
mogelijke lacunes in de dekking van 
verzekeringen aan te vullen; is van mening 
dat, gezien de goede ervaringen met 
regulatory sandboxes (testomgevingen 
voor regelgeving) in de fintechsector, het 
de verantwoordelijkheid is van de 
verzekeringsmarkt om bestaande 
producten aan te passen of nieuwe 
verzekeringen te ontwikkelen voor de vele 
sectoren en de verschillende 
technologieën, producten en diensten 
waarbij KI-systemen betrokken zijn;

20. is van mening dat een Europees 
compensatiemechanisme, gefinancierd met 
overheidsgeld, niet de juiste manier is om 
mogelijke lacunes in de dekking van 
verzekeringen aan te vullen; is van mening 
dat het gebrek aan gegevens over de 
risico’s van KI-systemen het voor de 
verzekeringsbranche moeilijk maakt om te 
komen met aangepaste of nieuwe 
verzekeringsproducten; meent dat, 
wanneer de ontwikkeling van een 
verplichte verzekering geheel aan de 
markt wordt overgelaten, dat 
waarschijnlijk leidt tot een 
ongedifferentieerde aanpak met 
buitensporig hoge prijzen en perverse 
prikkels, waarbij operators worden 
gestimuleerd om de goedkoopste 
verzekering te kiezen in plaats van de 
beste dekking; meent dat de Commissie 
nauw moet samenwerken met de 
verzekeringsbranche om te bezien hoe 
gegevens en innovatieve modellen kunnen 
worden gebruikt om verzekeringen te 
creëren die een passende dekking bieden 
tegen een betaalbare premie;

Or. en

Amendement 141
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat een Europees 
compensatiemechanisme, gefinancierd 
met overheidsgeld, niet de juiste manier is 
om mogelijke lacunes in de dekking van 
verzekeringen aan te vullen; is van 

20. is van mening dat het aan de 
verzekeraars is om bestaande producten 
aan te passen of nieuwe verzekeringen te 
ontwikkelen voor de vele sectoren en de 
verschillende technologieën, producten en 
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mening dat, gezien de goede ervaringen 
met regulatory sandboxes 
(testomgevingen voor regelgeving) in de 
fintechsector, het de verantwoordelijkheid 
is van de verzekeringsmarkt om bestaande 
producten aan te passen of nieuwe 
verzekeringen te ontwikkelen voor de vele 
sectoren en de verschillende technologieën, 
producten en diensten waarbij KI-systemen 
betrokken zijn;

diensten waarbij KI-systemen betrokken 
zijn;

Or. fr

Amendement 142
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat een Europees 
compensatiemechanisme, gefinancierd 
met overheidsgeld, niet de juiste manier is 
om mogelijke lacunes in de dekking van 
verzekeringen aan te vullen; is van 
mening dat, gezien de goede ervaringen 
met regulatory sandboxes 
(testomgevingen voor regelgeving) in de 
fintechsector, het de verantwoordelijkheid 
is van de verzekeringsmarkt om bestaande 
producten aan te passen of nieuwe 
verzekeringen te ontwikkelen voor de vele 
sectoren en de verschillende 
technologieën, producten en diensten 
waarbij KI-systemen betrokken zijn;

20. onderstreept dat het loutere feit dat 
schade is veroorzaakt door een niet-
menselijke actor niet mag leiden tot een 
beperking van de omvang van de schade 
die kan worden verhaald, noch tot een 
beperking van de vormen van 
schadevergoeding die kunnen worden 
verstrekt aan de partij die de schade heeft 
geleden;

Or. en

Amendement 143
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. is van mening dat een Europees 
compensatiemechanisme, gefinancierd met 
overheidsgeld, niet de juiste manier is om 
mogelijke lacunes in de dekking van 
verzekeringen aan te vullen; is van mening 
dat, gezien de goede ervaringen met 
regulatory sandboxes (testomgevingen 
voor regelgeving) in de fintechsector, het 
de verantwoordelijkheid is van de 
verzekeringsmarkt om bestaande producten 
aan te passen of nieuwe verzekeringen te 
ontwikkelen voor de vele sectoren en de 
verschillende technologieën, producten en 
diensten waarbij KI-systemen betrokken 
zijn;

20. is van mening dat een Europees 
compensatiemechanisme, gefinancierd met 
overheidsgeld, niet de juiste manier is om 
mogelijke lacunes in de dekking van 
verzekeringen aan te vullen; is 
onverminderd het voornoemde 
mechanisme tussen de Commissie en de 
verzekeringsbranche van mening dat, 
gezien de goede ervaringen met regulatory 
sandboxes (testomgevingen voor 
regelgeving) in de fintechsector, het de 
verantwoordelijkheid is van de 
verzekeringsmarkt om bestaande producten 
aan te passen of nieuwe verzekeringen te 
ontwikkelen voor de vele sectoren en de 
verschillende technologieën, producten en 
diensten waarbij KI-systemen betrokken 
zijn;

Or. en

Amendement 144
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

In dit verslag wordt ingegaan op een 
belangrijk aspect van de digitalisering, 
waaraan op zijn beurt vorm wordt gegeven 
door grensoverschrijdende activiteiten en 
wereldwijde concurrentie. De volgende 
beginselen moeten als leidraad dienen:

In dit verslag wordt ingegaan op een 
belangrijk aspect van de digitalisering, 
waaraan op zijn beurt vorm wordt gegeven 
door grensoverschrijdende activiteiten, 
wereldwijde concurrentie en belangrijke 
maatschappelijke overwegingen. De 
volgende beginselen moeten als leidraad 
dienen:

Or. en

Amendement 145
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– Een daadwerkelijke digitale 
eengemaakte markt vereist volledige 
harmonisatie door middel van een 
verordening.

– Een daadwerkelijke digitale 
eengemaakte markt vereist volledige 
harmonisatie met als doel de 
rechtsbescherming van de burgers in de 
Unie niet te verminderen.

Or. en

Amendement 146
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– Nieuwe juridische problemen in 
verband met het gebruikmaken van 
kunstmatige intelligentie (KI) moeten 
worden aangepakt door maximale 
rechtszekerheid te bieden voor de 
producent, de exploitant, de betrokken 
persoon en eventuele andere derden.

– Nieuwe juridische problemen in 
verband met de ontwikkeling van 
kunstmatige intelligentie (KI) moeten 
worden aangepakt door maximale 
rechtszekerheid te bieden in de gehele 
aansprakelijkheidsketen, met inbegrip van 
de producent, de operator, de betrokken 
persoon en eventuele andere derden.

Or. en

Amendement 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– Nieuwe juridische problemen in 
verband met het gebruikmaken van 
kunstmatige intelligentie (KI) moeten 
worden aangepakt door maximale 
rechtszekerheid te bieden voor de 

– Nieuwe juridische problemen in 
verband met het gebruikmaken van 
kunstmatige intelligentie (KI) moeten 
worden aangepakt door maximale 
rechtszekerheid te bieden voor de 
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producent, de exploitant, de betrokken 
persoon en eventuele andere derden.

producent, de frontend operator, de 
backend operator, de betrokken persoon 
en eventuele andere derden.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– Nieuwe juridische problemen in 
verband met het gebruikmaken van 
kunstmatige intelligentie (KI) moeten 
worden aangepakt door maximale 
rechtszekerheid te bieden voor de 
producent, de exploitant, de betrokken 
persoon en eventuele andere derden.

– Nieuwe juridische problemen in 
verband met het gebruikmaken van 
kunstmatige intelligentie (KI) moeten 
worden aangepakt door maximale 
rechtszekerheid te bieden voor de 
producent, de operator, de betrokken 
persoon en eventuele andere derden.

Or. en

Amendement 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – alinea 1 – bolletje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- Er mag geen overregulering zijn, 
aangezien dit de Europese innovatie op 
het gebied van KI zou belemmeren, met 
name als de technologie, het product of de 
dienst wordt ontwikkeld door kmo’s of 
start-ups.

Schrappen

Or. fr

Amendement 150
Marion Walsmann
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – alinea 1 – bolletje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- Er mag geen overregulering zijn, 
aangezien dit de Europese innovatie op het 
gebied van KI zou belemmeren, met name 
als de technologie, het product of de dienst 
wordt ontwikkeld door kmo’s of start-ups.

- Er mag geen overregulering zijn en 
extra bureaucratie moet worden 
voorkomen, aangezien anders de Europese 
innovatie op het gebied van KI zou worden 
belemmerd, met name als de technologie, 
het product of de dienst wordt ontwikkeld 
door kmo’s of start-ups.

Or. de

Amendement 151
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

– Er mag geen overregulering zijn, 
aangezien dit de Europese innovatie op het 
gebied van KI zou belemmeren, met name 
als de technologie, het product of de dienst 
wordt ontwikkeld door kmo’s of start-ups.

– Er mag geen overregulering of 
rechtsonzekerheid zijn, aangezien dit de 
Europese innovatie op het gebied van KI 
zou belemmeren, met name als de 
technologie, het product of de dienst wordt 
ontwikkeld door kmo’s of start-ups.

Or. en

Amendement 152
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – alinea 1 – bolletje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– Bij normen inzake civielrechtelijke 
aansprakelijkheid voor kunstmatige 
intelligentie moet gezocht worden naar 
een evenwicht tussen de bescherming van 
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het publiek enerzijds en stimulansen voor 
bedrijven om te investeren in innovatie, 
met name in KI-systemen, anderzijds;

Or. ro

Amendement 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – alinea 1 – bolletje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- In plaats van de goed werkende 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen te 
vervangen, moeten we enkele specifieke 
aanpassingen doorvoeren door nieuwe en 
toekomstgerichte ideeën te introduceren.

- In plaats van de goed werkende 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen te 
vervangen, moeten we specifieke 
aanpassingen doorvoeren door ideeën te 
introduceren die juridisch uitvoerbaar zijn 
en afgestemd zijn op de specifieke 
kenmerken van KI-systemen.

Or. fr

Amendement 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

– In plaats van de goed werkende 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen te 
vervangen, moeten we enkele specifieke 
aanpassingen doorvoeren door nieuwe en 
toekomstgerichte ideeën te introduceren.

– In plaats van de goed werkende 
bestaande aansprakelijkheidsregelingen te 
vervangen, moeten we enkele 
noodzakelijke aanpassingen doorvoeren 
door nieuwe en toekomstgerichte ideeën te 
introduceren.

Or. en

Amendement 155
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

– Dit verslag en de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn zijn 
twee pijlers van een gemeenschappelijk 
aansprakelijkheidskader voor KI-systemen 
en vereisen nauwe coördinatie tussen alle 
politieke actoren.

– Dit verslag en de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn zijn 
twee pijlers van een gemeenschappelijk 
aansprakelijkheidskader voor KI-systemen 
en vereisen nauwe coördinatie tussen alle 
politieke actoren op Unie- en nationaal 
niveau.

Or. en

Amendement 156
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – alinea 1 – bolletje 5

Ontwerpresolutie Amendement

- Dit verslag en de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn zijn 
twee pijlers van een gemeenschappelijk 
aansprakelijkheidskader voor KI-systemen 
en vereisen nauwe coördinatie tussen alle 
politieke actoren.

- Dit verslag en de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn zijn 
twee pijlers van een gemeenschappelijk 
aansprakelijkheidskader voor KI-systemen 
en vereisen nauwe coördinatie en 
afstemming tussen alle politieke actoren.

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – alinea 1 – bolletje 6

Ontwerpresolutie Amendement

- Burgers moeten aanspraak kunnen 
doen op hetzelfde niveau van bescherming 
en rechten, ongeacht of de schade door een 
KI-systeem, fysiek of virtueel wordt 

- Burgers moeten aanspraak kunnen 
doen op hetzelfde niveau van bescherming 
en rechten, ongeacht of de schade door een 
KI-systeem veroorzaakt is, fysiek of 
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veroorzaakt. virtueel van aard is, en materieel of 
immaterieel is. Zoals vermeld in het 
verslag van de Commissie van 19 februari 
2020 over de gevolgen van kunstmatige 
intelligentie, het internet der dingen en 
robotica op het gebied van veiligheid en 
aansprakelijkheid, moet worden 
overwogen in deze wetstekst van de Unie 
“voor producenten van onder meer KI-
robots de uitdrukkelijke verplichting [...] 
op te nemen om uitdrukkelijk rekening te 
houden met de immateriële schade die 
hun producten zouden kunnen 
toebrengen aan gebruikers, in het 
bijzonder kwetsbare gebruikers zoals 
ouderen in een zorgomgeving”.

Or. fr

Amendement 158
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – alinea 1 – bolletje 6

Ontwerpresolutie Amendement

- Burgers moeten aanspraak kunnen 
doen op hetzelfde niveau van bescherming 
en rechten, ongeacht of de schade door een 
KI-systeem, fysiek of virtueel wordt 
veroorzaakt.

- Burgers moeten aanspraak kunnen 
doen op hetzelfde niveau van bescherming 
en rechten, ongeacht of de schade door een 
KI-systeem, fysiek of virtueel wordt 
veroorzaakt, zodat hun vertrouwen in deze 
nieuwe technologie wordt versterkt.

Or. de

Amendement 159
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel A – punt 1 – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

– Burgers moeten aanspraak kunnen – Burgers moeten aanspraak kunnen 
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doen op hetzelfde niveau van bescherming 
en rechten, ongeacht of de schade door een 
KI-systeem, fysiek of virtueel wordt 
veroorzaakt.

doen op hetzelfde niveau van bescherming 
en rechten, ongeacht of de schade door een 
KI-systeem, fysiek, materieel, immaterieel 
of virtueel wordt veroorzaakt.

Or. en

Amendement 160
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Gezien artikel 169 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie,

Or. en

Amendement 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral schade te voorkomen. Elk 
aansprakelijkheidskader moet streven 
naar een evenwicht tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers 
van schade en het voldoende ruimte 
bieden om de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën, producten of diensten 

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral schade te voorkomen.
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mogelijk te maken;

Or. fr

Amendement 162
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral schade te voorkomen. Elk 
aansprakelijkheidskader moet streven naar 
een evenwicht tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers van 
schade en het voldoende ruimte bieden om 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken;

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral schade te voorkomen. Elk 
aansprakelijkheidskader moet streven naar 
het zorgen voor vertrouwen in de 
veiligheid, betrouwbaarheid en 
consistentie van producten en diensten, 
met inbegrip van digitale technologieën, 
om een evenwicht te vinden tussen het 
efficiënt beschermen van potentiële 
slachtoffers van schade en het voldoende 
ruimte bieden om de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën, producten of 
diensten mogelijk te maken;

Or. ro

Amendement 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt (1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
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een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral schade te voorkomen. Elk 
aansprakelijkheidskader moet streven naar 
een evenwicht tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers 
van schade en het voldoende ruimte 
bieden om de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën, producten of diensten 
mogelijk te maken;

een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de stimulansen 
voor personen om eerst en vooral schade te 
voorkomen. Elk aansprakelijkheidskader 
moet potentiële slachtoffers van schade 
beschermen en ervoor zorgen dat 
slachtoffers in alle gevallen waarin dat 
gerechtvaardigd lijkt een schadevordering 
kunnen instellen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral schade te voorkomen. Elk 
aansprakelijkheidskader moet streven naar 
een evenwicht tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers van 
schade en het voldoende ruimte bieden om 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken;

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral zowel materiële als immateriële 
schade te voorkomen. Elk 
aansprakelijkheidskader moet streven naar 
een evenwicht tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers van 
schade en het voldoende ruimte bieden om 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken.

Or. fr
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Amendement 165
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 1

Ontwerpresolutie Amendement

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
van de partij waarvan is bewezen dat deze 
aansprakelijk is voor die schade, en 
anderzijds voorziet het in de economische 
stimulansen voor personen om eerst en 
vooral schade te voorkomen. Elk 
aansprakelijkheidskader moet streven naar 
een evenwicht tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers van 
schade en het voldoende ruimte bieden om 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken;

(1) Het begrip aansprakelijkheid speelt 
een belangrijke dubbele rol in ons dagelijks 
leven: enerzijds zorgt het ervoor dat een 
persoon die schade heeft geleden, 
aanspraak kan maken op schadevergoeding 
en schadevergoeding kan krijgen van de 
partij die aansprakelijk is gesteld voor die 
schade, en anderzijds voorziet het in de 
economische stimulansen voor personen 
om eerst en vooral schade te voorkomen. 
Elk aansprakelijkheidskader moet streven 
naar een evenwicht tussen het efficiënt 
beschermen van potentiële slachtoffers van 
schade en het voldoende ruimte bieden om 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
producten of diensten mogelijk te maken.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) Met name aan het begin van de 
levenscyclus van nieuwe producten en 
diensten bestaat een zeker risico voor de 
gebruiker en voor derden dat iets niet goed 
werkt. Dit proces van trial-and-error is 
tegelijkertijd onontbeerlijk voor de 
technische vooruitgang, zonder welke de 
meeste van onze technologieën niet zouden 
bestaan. Tot dusverre zijn als gevolg van 
de stringente productveiligheidwetgeving 

(2) Met name aan het begin van de 
levenscyclus van nieuwe producten en 
diensten bestaat een zeker risico voor de 
gebruiker en voor derden dat iets niet goed 
werkt. Dit proces van trial-and-error is 
tegelijkertijd onontbeerlijk voor de 
technische vooruitgang, zonder welke de 
meeste van onze technologieën niet zouden 
bestaan. Tot dusverre zijn als gevolg van 
de stringente productveiligheidwetgeving 
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en aansprakelijkheidsregels de aan nieuwe 
producten en diensten verbonden risico’s 
naar behoren beperkt gebleven.

de aan nieuwe producten en diensten 
verbonden risico’s beperkt gebleven, en 
die wetgeving moet naar behoren worden 
uitgevoerd en in voorkomend geval 
herzien.

Or. en

Amendement 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) Met name aan het begin van de 
levenscyclus van nieuwe producten en 
diensten bestaat een zeker risico voor de 
gebruiker en voor derden dat iets niet goed 
werkt. Dit proces van trial-and-error is 
tegelijkertijd onontbeerlijk voor de 
technische vooruitgang, zonder welke de 
meeste van onze technologieën niet 
zouden bestaan. Tot dusverre zijn als 
gevolg van de stringente 
productveiligheidwetgeving en 
aansprakelijkheidsregels de aan nieuwe 
producten en diensten verbonden risico’s 
naar behoren beperkt gebleven.

(2) Niet alleen aan het begin van de 
levenscyclus van nieuwe producten en 
diensten, maar ook in latere fasen, 
wanneer er bij updates wijzigingen 
worden doorgevoerd, bestaat een zeker 
risico voor de gebruiker en voor derden dat 
iets niet goed werkt. Tot dusverre zijn als 
gevolg van de stringente 
productveiligheidwetgeving en 
aansprakelijkheidsregels de aan nieuwe 
producten en diensten verbonden risico’s 
naar behoren beperkt gebleven.

Or. en

Amendement 168
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) Met name aan het begin van de 
levenscyclus van nieuwe producten en 
diensten bestaat een zeker risico voor de 
gebruiker en voor derden dat iets niet goed 

(2) Met name aan het begin van de 
levenscyclus van nieuwe producten en 
diensten, nadat ze vooraf zijn getest, 
bestaat een zeker risico voor de gebruiker 
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werkt. Dit proces van trial-and-error is 
tegelijkertijd onontbeerlijk voor de 
technische vooruitgang, zonder welke de 
meeste van onze technologieën niet zouden 
bestaan. Tot dusverre zijn als gevolg van 
de stringente productveiligheidwetgeving 
en aansprakelijkheidsregels de aan nieuwe 
producten en diensten verbonden risico’s 
naar behoren beperkt gebleven.

en voor derden dat iets niet goed werkt. Dit 
proces van trial-and-error is tegelijkertijd 
onontbeerlijk voor de technische 
vooruitgang, zonder welke de meeste van 
onze technologieën niet zouden bestaan. 
Tot dusverre zijn als gevolg van de 
stringente productveiligheidwetgeving en 
aansprakelijkheidsregels de aan nieuwe 
producten en diensten verbonden risico’s 
naar behoren beperkt gebleven.

Or. en

Amendement 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Het gebruik van 
KI-systemen in het dagelijks leven zal 
leiden tot situaties waarin, als gevolg van 
het gebrek aan transparantie van de 
systemen (het zwarte-doos-effect), het 
uiterst kostbaar of zelfs onmogelijk is om 
vast te stellen wie de controle heeft over 
het risico van het gebruik van het KI-
systeem, of welke code of inbreng 
uiteindelijk de schadelijke werking heeft 
veroorzaakt. Dit probleem wordt nog 
vergroot door de connectiviteit tussen een 
KI-systeem en andere KI-systemen en niet-
KI-systemen, door de afhankelijkheid van 
het systeem van externe gegevens, door de 
kwetsbaarheid ervan voor inbreuken op de 
cyberbeveiliging en door de toenemende 
autonomie van KI-systemen als gevolg van 
machinaal leren en deep learning-
capaciteiten. Naast deze complexe 
kenmerken en potentiële kwetsbaarheden 
kunnen KI-systemen ook worden gebruikt 
om ernstige schade te veroorzaken, zoals 

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) en andere digitale 
technologieën, zoals het internet van de 
dingen of “distributed ledger”-
technologieën, vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Het gebruik van 
KI-systemen in het dagelijks leven zal 
leiden tot situaties waarin, als gevolg van 
het gebrek aan transparantie van de 
systemen (het zwarte-doos-effect), de 
complexiteit, de verandering via updates 
of via zelfleren tijdens de werking, de 
beperkte voorspelbaarheid en de 
kwetsbaarheid voor dreigingen op het 
gebied van cyberbeveiliging, het uiterst 
moeilijk of zelfs onmogelijk is om vast te 
stellen wie de controle heeft over het risico 
van het gebruik van het KI-systeem, of 
welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt. Dit 
probleem wordt nog vergroot door de 
connectiviteit tussen een KI-systeem en 
andere KI-systemen en niet-KI-systemen, 
door de afhankelijkheid van het systeem 
van externe gegevens, door de 
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de ondermijning van onze waarden en 
vrijheden door personen tegen hun wil te 
volgen, door sociale kredietsystemen in te 
voeren of door dodelijke autonome 
wapensystemen te bouwen.

kwetsbaarheid ervan voor inbreuken op de 
cyberbeveiliging en door de toenemende 
autonomie van KI-systemen als gevolg van 
machinaal leren en deep learning-
capaciteiten. Naast deze complexe 
kenmerken en potentiële kwetsbaarheden 
kunnen KI-systemen ook worden gebruikt 
om ernstige schade te veroorzaken, zoals 
de ondermijning van onze waarden en 
vrijheden door personen tegen hun wil te 
volgen, door sociale kredietsystemen in te 
voeren of door dodelijke autonome 
wapensystemen te bouwen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Het gebruik van 
KI-systemen in het dagelijks leven zal 
leiden tot situaties waarin, als gevolg van 
het gebrek aan transparantie van de 
systemen (het zwarte-doos-effect), het 
uiterst kostbaar of zelfs onmogelijk is om 
vast te stellen wie de controle heeft over 
het risico van het gebruik van het KI-
systeem, of welke code of inbreng 
uiteindelijk de schadelijke werking heeft 
veroorzaakt. Dit probleem wordt nog 
vergroot door de connectiviteit tussen een 
KI-systeem en andere KI-systemen en niet-
KI-systemen, door de afhankelijkheid van 
het systeem van externe gegevens, door de 
kwetsbaarheid ervan voor inbreuken op de 
cyberbeveiliging en door de toenemende 
autonomie van KI-systemen als gevolg van 
machinaal leren en deep learning-
capaciteiten. Naast deze complexe 

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Het gebruik van 
KI-systemen in het dagelijks leven zal 
leiden tot situaties waarin, als gevolg van 
het gebrek aan transparantie van de 
systemen (het zwarte-doos-effect), het 
uiterst kostbaar of zelfs onmogelijk is om 
vast te stellen wie de controle heeft over 
het risico van het gebruik van het KI-
systeem, of welke code of inbreng 
uiteindelijk de schadelijke werking heeft 
veroorzaakt. Dit probleem wordt nog 
vergroot door de connectiviteit tussen een 
KI-systeem en andere KI-systemen en niet-
KI-systemen, door de afhankelijkheid van 
het systeem van externe gegevens, door de 
kwetsbaarheid ervan voor inbreuken op de 
cyberbeveiliging en door de toenemende 
autonomie van KI-systemen als gevolg van 
machinaal leren en deep learning-
capaciteiten. Naast deze complexe 
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kenmerken en potentiële kwetsbaarheden 
kunnen KI-systemen ook worden gebruikt 
om ernstige schade te veroorzaken, zoals 
de ondermijning van onze waarden en 
vrijheden door personen tegen hun wil te 
volgen, door sociale kredietsystemen in te 
voeren of door dodelijke autonome 
wapensystemen te bouwen.

kenmerken en potentiële kwetsbaarheden 
kunnen KI-systemen ook worden gebruikt 
om ernstige schade te veroorzaken, zoals 
de ondermijning van onze menselijke 
waardigheid en onze waarden en vrijheden 
door personen tegen hun wil te volgen, 
door sociale kredietsystemen in te voeren 
of door dodelijke autonome 
wapensystemen te bouwen, of om 
vooringenomen beslissingen te nemen op 
het gebied van ziektekostenverzekering, 
kredietverstrekking, rechterlijke 
beslissingen of wervings- of 
werkgelegenheidsbesluiten.

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Het gebruik van 
KI-systemen in het dagelijks leven zal 
leiden tot situaties waarin, als gevolg van 
het gebrek aan transparantie van de 
systemen (het zwarte-doos-effect), het 
uiterst kostbaar of zelfs onmogelijk is om 
vast te stellen wie de controle heeft over 
het risico van het gebruik van het KI-
systeem, of welke code of inbreng 
uiteindelijk de schadelijke werking heeft 
veroorzaakt. Dit probleem wordt nog 
vergroot door de connectiviteit tussen een 
KI-systeem en andere KI-systemen en niet-
KI-systemen, door de afhankelijkheid van 
het systeem van externe gegevens, door de 
kwetsbaarheid ervan voor inbreuken op de 
cyberbeveiliging en door de toenemende 
autonomie van KI-systemen als gevolg van 

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Het gebruik van 
KI-systemen in het dagelijks leven zal 
leiden tot situaties waarin, als gevolg van 
het gebrek aan transparantie van de 
systemen (het zwarte-doos-effect) en het 
grote aantal betrokkenen die er tijdens de 
levenscyclus ervan in ingrijpen, het uiterst 
kostbaar of zelfs onmogelijk is om vast te 
stellen wie de controle heeft over het risico 
van het gebruik van het KI-systeem, of 
welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt. Dit 
probleem wordt nog vergroot door de 
connectiviteit tussen een KI-systeem en 
andere KI-systemen en niet-KI-systemen, 
door de afhankelijkheid van het systeem 
van externe gegevens, door de 
kwetsbaarheid ervan voor inbreuken op de 
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machinaal leren en deep learning-
capaciteiten. Naast deze complexe 
kenmerken en potentiële kwetsbaarheden 
kunnen KI-systemen ook worden gebruikt 
om ernstige schade te veroorzaken, zoals 
de ondermijning van onze waarden en 
vrijheden door personen tegen hun wil te 
volgen, door sociale kredietsystemen in te 
voeren of door dodelijke autonome 
wapensystemen te bouwen.

cyberbeveiliging en door de toenemende 
autonomie van KI-systemen als gevolg van 
machinaal leren en deep learning-
capaciteiten. Naast deze complexe 
kenmerken en potentiële kwetsbaarheden 
kunnen KI-systemen ook worden gebruikt 
om ernstige schade te veroorzaken, zoals 
de ondermijning van onze waarden en 
vrijheden door personen tegen hun wil te 
volgen, door sociale kredietsystemen in te 
voeren of door dodelijke autonome 
wapensystemen te bouwen.

Or. en

Amendement 172
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 3

Ontwerpresolutie Amendement

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Het gebruik van 
KI-systemen in het dagelijks leven zal 
leiden tot situaties waarin, als gevolg van 
het gebrek aan transparantie van de 
systemen (het zwarte-doos-effect), het 
uiterst kostbaar of zelfs onmogelijk is om 
vast te stellen wie de controle heeft over 
het risico van het gebruik van het KI-
systeem, of welke code of inbreng 
uiteindelijk de schadelijke werking heeft 
veroorzaakt. Dit probleem wordt nog 
vergroot door de connectiviteit tussen een 
KI-systeem en andere KI-systemen en 
niet-KI-systemen, door de afhankelijkheid 
van het systeem van externe gegevens, 
door de kwetsbaarheid ervan voor 
inbreuken op de cyberbeveiliging en door 
de toenemende autonomie van KI-
systemen als gevolg van machinaal leren 
en deep learning-capaciteiten. Naast deze 
complexe kenmerken en potentiële 

(3) De opkomst van kunstmatige 
intelligentie (KI) vormt daarentegen een 
aanzienlijke uitdaging voor de bestaande 
aansprakelijkheidskaders. Een aantal 
waarborgen in de regelgeving moet 
voorkomen dat de complexiteit van KI-
systemen leidt tot een gebrek aan 
transparantie voor de gebruikers ervan, en 
moet het mogelijk maken om vast te 
stellen wie de controle heeft over het risico 
van het gebruik van het KI-systeem, of 
welke code of inbreng uiteindelijk de 
schadelijke werking heeft veroorzaakt, 
waarbij wordt erkend dat dit een lastige 
taak is. Dit probleem komt voort uit het 
feit dat KI-systemen en niet-KI-systemen 
afhankelijk zijn van externe gegevens en 
worden gekenmerkt door 
onvolkomenheden, die deze systemen 
mogelijk kwetsbaar maken voor inbreuken 
op de cyberbeveiliging, en uit het 
ontwerpen van steeds autonomere KI-
systemen, die onder meer gebruikmaken 
van machinaal leren en deep learning-
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kwetsbaarheden kunnen KI-systemen ook 
worden gebruikt om ernstige schade te 
veroorzaken, zoals de ondermijning van 
onze waarden en vrijheden door personen 
tegen hun wil te volgen, door sociale 
kredietsystemen in te voeren of door 
dodelijke autonome wapensystemen te 
bouwen.

technieken. Naast deze complexe 
kenmerken en potentiële kwetsbaarheden 
kunnen KI-systemen ook worden gebruikt 
om ernstige schade te veroorzaken, zoals 
de ondermijning van onze waarden, 
rechten en vrijheden door personen tegen 
hun wil te volgen, door sociale 
kredietsystemen in te voeren of door 
dodelijke wapensystemen te bouwen.

Or. en

Amendement 173
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) In dit verband is het belangrijk erop 
te wijzen dat de voordelen van de 
invoering van KI-systemen ruimschoots 
zullen opwegen tegen de nadelen. Zij 
zullen helpen de klimaatverandering 
doeltreffender te bestrijden, de medische 
onderzoeken te verbeteren, gehandicapten 
beter in de samenleving te integreren en 
cursussen op maat aan allerlei soorten 
studenten aan te bieden. Om de 
verschillende technologische 
mogelijkheden te benutten en het 
vertrouwen van de mensen in het gebruik 
van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, zijn degelijke ethische normen 
in combinatie met solide en billijke 
compensatie de beste manier om 
vooruitgang te boeken.

(4) In dit verband is het belangrijk erop 
te wijzen dat publieke en private 
belanghebbenden inspanningen moeten 
leveren om de voordelen van de invoering 
van KI-systemen te laten opwegen tegen 
de nadelen. Hiertoe moet elke 
regelgevingsmaatregel ervoor zorgen dat 
de KI-systemen de wetgeving en ethische 
normen van de Unie in acht nemen en 
helpen de urgente klimaatproblematiek 
doeltreffender te bestrijden, het menselijk 
welzijn te verbeteren, met name wat 
betreft medische onderzoeken en 
arbeidsomstandigheden, gehandicapten 
beter in de samenleving te integreren en 
cursussen op maat aan allerlei soorten 
studenten aan te bieden. Om de 
verschillende technologische 
mogelijkheden te benutten en het 
vertrouwen van de mensen in het gebruik 
van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, zijn degelijke ethische normen 
in combinatie met solide en billijke 
compensatie de beste manier om 
vooruitgang te boeken.
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Or. en

Amendement 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) In dit verband is het belangrijk erop 
te wijzen dat de voordelen van de 
invoering van KI-systemen ruimschoots 
zullen opwegen tegen de nadelen. Zij 
zullen helpen de klimaatverandering 
doeltreffender te bestrijden, de medische 
onderzoeken te verbeteren, gehandicapten 
beter in de samenleving te integreren en 
cursussen op maat aan allerlei soorten 
studenten aan te bieden. Om de 
verschillende technologische 
mogelijkheden te benutten en het 
vertrouwen van de mensen in het gebruik 
van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, zijn degelijke ethische 
normen in combinatie met solide en 
billijke compensatie de beste manier om 
vooruitgang te boeken.

(4) In dit verband is het belangrijk erop 
te wijzen dat de voordelen van de 
invoering van KI-systemen alleen zullen 
opwegen tegen de nadelen indien de 
Uniewetgeving op bepaalde punten wordt 
gewijzigd. Zij zullen helpen de 
klimaatverandering doeltreffender te 
bestrijden, de medische onderzoeken te 
verbeteren, gehandicapten beter in de 
samenleving te integreren en cursussen op 
maat aan allerlei soorten studenten aan te 
bieden. Om de verschillende 
technologische mogelijkheden te benutten 
en het vertrouwen van de mensen in het 
gebruik van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, is het essentieel ervoor te 
zorgen dat KI-systemen in 
overeenstemming zijn met de toepasselijke 
wetgeving en om de 
aansprakelijkheidsregelingen op 
nationaal en Unieniveau aan te passen 
om een solide en billijke compensatie te 
waarborgen voor de betrokken personen.

Or. en

Amendement 175
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement
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(4) In dit verband is het belangrijk erop 
te wijzen dat de voordelen van de 
invoering van KI-systemen ruimschoots 
zullen opwegen tegen de nadelen. Zij 
zullen helpen de klimaatverandering 
doeltreffender te bestrijden, de medische 
onderzoeken te verbeteren, gehandicapten 
beter in de samenleving te integreren en 
cursussen op maat aan allerlei soorten 
studenten aan te bieden. Om de 
verschillende technologische 
mogelijkheden te benutten en het 
vertrouwen van de mensen in het gebruik 
van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, zijn degelijke ethische normen 
in combinatie met solide en billijke 
compensatie de beste manier om 
vooruitgang te boeken.

(4) In dit verband is het belangrijk erop 
te wijzen dat de voordelen van de 
invoering van KI-systemen ruimschoots 
zullen opwegen tegen de nadelen. Zij 
zullen helpen de klimaatverandering 
doeltreffender te bestrijden, de medische 
onderzoeken te verbeteren, gehandicapten 
en ouderen beter in de samenleving te 
integreren en cursussen op maat aan 
allerlei soorten studenten aan te bieden. 
Om de verschillende technologische 
mogelijkheden te benutten en het 
vertrouwen van de mensen in het gebruik 
van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, zijn degelijke ethische normen 
in combinatie met solide en billijke 
compensatie de beste manier om 
vooruitgang te boeken.

Or. en

Amendement 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

(4) In dit verband is het belangrijk 
erop te wijzen dat de voordelen van de 
invoering van KI-systemen ruimschoots 
zullen opwegen tegen de nadelen. Zij 
zullen helpen de klimaatverandering 
doeltreffender te bestrijden, de medische 
onderzoeken te verbeteren, gehandicapten 
beter in de samenleving te integreren en 
cursussen op maat aan allerlei soorten 
studenten aan te bieden. Om de 
verschillende technologische 
mogelijkheden te benutten en het 
vertrouwen van de mensen in het gebruik 
van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, zijn degelijke ethische normen 
in combinatie met solide en billijke 

(4) Het is redelijkerwijs te verwachten 
dat de voordelen van de invoering van KI-
systemen zullen opwegen tegen de nadelen 
ervan. Zij zouden kunnen helpen de 
klimaatverandering doeltreffender te 
bestrijden, de medische onderzoeken te 
verbeteren, gehandicapten beter in de 
samenleving te integreren en cursussen op 
maat aan allerlei soorten studenten aan te 
bieden. Om de verschillende 
technologische mogelijkheden te benutten 
en het vertrouwen van de mensen in het 
gebruik van KI-systemen te stimuleren, en 
tegelijkertijd schadelijke scenario’s te 
voorkomen, zijn degelijke ethische normen 
in combinatie met solide en billijke 
compensatie de beste manier om 
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compensatie de beste manier om 
vooruitgang te boeken.

vooruitgang te boeken.

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(4 bis) Ook is er een passende 
aansprakelijkheidsregeling nodig tegen 
inbreuken op de veiligheidsregels. Bij de 
beoogde aansprakelijkheid moet evenwel 
rekening worden gehouden met alle 
belangen die op het spel staan. De 
gevolgen van een nieuw 
regelgevingskader voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups moeten zorgvuldig worden 
beoordeeld voordat verdere wetgevende 
stappen mogen worden gezet. Hun 
cruciale rol in de Europese economie 
rechtvaardigt een strikt evenredige 
aanpak, zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen en kunnen innoveren. 
Anderzijds moeten de slachtoffers van 
schade als gevolg van KI-systemen het 
recht hebben om verhaal te halen en om 
de geleden schade volledig vergoed te 
krijgen.

Or. en

Amendement 178
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

(4 bis) Kinderen zijn de meest kwetsbare 
groep bij het gebruik en de toepassing van 
KI. Daarom moet een mogelijke 
alomvattende EU-rechtshandeling inzake 
KI gedegen regels omvatten om de 
bescherming van kinderen en van de 
rechten van het kind te waarborgen. 

Or. en

Amendement 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een frontend operator van 
een dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
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virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant 
niet kan aantonen en uiteindelijk zijn 
schade niet vergoed krijgt.

virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autonoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, de 
backend operator, een binnendringende 
derde of de frontend operator niet kan 
aantonen en uiteindelijk zijn schade niet 
vergoed krijgt. Bovendien kan de 
toewijzing van aansprakelijkheid oneerlijk 
of inefficiënt zijn. Om dergelijke 
scenario's te voorkomen, moeten de 
nationale aansprakelijkheidsregelingen 
en die van de Unie op bepaalde punten 
worden aangepast.

Or. en

Amendement 180
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software en zijn 
ontwikkeld door menselijk handelen. 
Uiteindelijk wordt het overgrote deel van 
de KI-systemen gebruikt voor 
onbeduidende taken die minimale risico’s 
opleveren voor de samenleving. Er zijn 
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gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant 
niet kan aantonen en uiteindelijk zijn 
schade niet vergoed krijgt.

echter ook KI-systemen die op een kritieke 
wijze worden gebruikt en gebaseerd zijn op 
technologieën zoals neurale netwerken en 
deep-learningprocessen. Vanwege de 
complexiteit en het autonoom gedrag van 
deze systemen kan het moeilijk zijn om 
specifieke gedragingen van de KI-
systemen te herleiden tot specifieke 
menselijke beslissingen in het kader van 
het ontwerp of de werking. De persoon die 
naar verwachting een dergelijk KI-
systeem controleert, zoals de fabrikant of 
de operator, zou bijvoorbeeld kunnen 
aanvoeren dat hij geen controle had over de 
schade veroorzakende fysieke of virtuele 
activiteit, het apparaat of het proces, omdat 
dit een gevolg was van autonoom gedrag 
van zijn KI-systeem. Het mag echter ook 
niet zo zijn dat de loutere werking van een 
autonoom KI-systeem voldoende grond is 
een aanprakelijkheidvordering toe te 
wijzen indien die vordering niet ook stoelt 
op andere elementen die de vordering 
ondersteunen. Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de operator niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.

Or. en

Amendement 181
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 

(5) Dankzij de grote technologische 
vooruitgang van de afgelopen jaren zijn 
KI-systemen in staat om activiteiten uit te 
voeren die voorheen uitsluitend door 
mensen konden worden verricht, maar 
door de ontwikkeling van bepaalde 
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mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.

autonome en cognitieve kenmerken, zoals 
het vermogen om te leren van gegevens en 
ervaringen en om beslissingen te nemen, 
lijken ze steeds meer op actoren die 
interageren met hun omgeving en die de 
omgeving ingrijpend kunnen wijzigen. De 
wettelijke verantwoordelijkheid voor 
schadelijke handelingen van robots is in 
dit verband een essentieel vraagstuk. 
Hierdoor staan de huidige 
aansprakelijkheidsregels ter discussie en 
zijn er nieuwe beginselen en regels nodig 
om duidelijkheid te verschaffen over de 
wettelijke aansprakelijkheid van 
verschillende actoren voor het handelen 
en verzuim van KI-systemen, aangezien 
het vanwege het gebrek aan transparantie 
en het autonoom gedrag van deze systemen 
zeer moeilijk kan zijn om specificaties van 
de KI-systemen te herleiden tot specifieke 
menselijke beslissingen in het kader van 
het ontwerp of de werking en om te 
beoordelen of hun schade veroorzakende 
handelen of verzuim te voorkomen was. 
Een exploitant van een dergelijk KI-
systeem zou bijvoorbeeld kunnen 
aanvoeren dat hij geen controle had over de 
schade veroorzakende fysieke of virtuele 
activiteit, het apparaat of het proces, omdat 
dit een gevolg was van autonoom gedrag 
van zijn KI-systeem. Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.

Or. en

Amendement 182
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 5
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Ontwerpresolutie Amendement

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autonoom gedrag van zijn KI-systeem. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.

Or. fr

Amendement 183
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Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Er zijn KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autonoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 5

Ontwerpresolutie Amendement

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
gebruikt en gebaseerd zijn op neurale 
netwerken en deep-learningprocessen. 
Vanwege het gebrek aan transparantie en 
het autonoom gedrag van deze systemen 
kan het zeer moeilijk zijn om specifieke 
gedragingen van de KI-systemen te 
herleiden tot specifieke menselijke 
beslissingen in het kader van het ontwerp 
of de werking. Een exploitant van een 
dergelijk KI-systeem zou bijvoorbeeld 
kunnen aanvoeren dat hij geen controle had 
over de schade veroorzakende fysieke of 
virtuele activiteit, het apparaat of het 
proces, omdat dit een gevolg was van 
autoom gedrag van zijn KI-systeem. Het 
mag echter ook niet zo zijn dat de loutere 
werking van een autonoom KI-systeem 
voldoende grond is een 
aanprakelijkheidvordering toe te wijzen. 
Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 

(5) Elke discussie over de benodigde 
wijzigingen in het bestaande rechtskader 
moet beginnen met de verduidelijking dat 
KI-systemen niet beschikken over 
rechtspersoonlijkheid noch over een 
geweten, en dat hun enige taak is om de 
mensheid te dienen. Veel KI-systemen 
verschillen ook niet zoveel van andere 
technologieën, die soms zijn gebaseerd op 
nog complexere software. Uiteindelijk 
wordt het overgrote deel van de KI-
systemen gebruikt voor onbeduidende 
taken die geen risico’s opleveren voor de 
samenleving. Er zijn echter ook KI-
systemen die op een kritieke wijze worden 
ontwikkeld en gebruikt en gebaseerd zijn 
op neurale netwerken en deep-
learningprocessen. Vanwege het gebrek 
aan transparantie en het autonoom gedrag 
van deze systemen kan het zeer moeilijk 
zijn om specifieke gedragingen van de KI-
systemen te herleiden tot specifieke 
menselijke beslissingen in het kader van 
het ontwerp of de werking. Een operator 
van een dergelijk KI-systeem zou 
bijvoorbeeld kunnen aanvoeren dat hij 
geen controle had over de schade 
veroorzakende fysieke of virtuele activiteit, 
het apparaat of het proces, omdat dit een 
gevolg was van autonoom gedrag van zijn 
KI-systeem. Het mag echter ook niet zo 
zijn dat de loutere werking van een 
autonoom KI-systeem voldoende grond is 
een aanprakelijkheidvordering toe te 
wijzen. Bijgevolg kunnen er 
aansprakelijkheidsgevallen zijn waarin een 
persoon die door een KI-systeem schade 
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lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de exploitant 
niet kan aantonen en uiteindelijk zijn 
schade niet vergoed krijgt.

lijdt, de schuld van de producent, een 
binnendringende derde of de operator niet 
kan aantonen en uiteindelijk zijn schade 
niet vergoed krijgt.

Or. en

Amendement 185
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen, teneinde 
versnipperde regelgeving te voorkomen en 
de harmonisatie van de wetgeving van de 
Unie betreffende civielrechtelijke 
aansprakelijkheid in verband met 
kunstmatige intelligentie te waarborgen.

Or. ro

Amendement 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

(6) Bijgevolg moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Bovendien 
moet de risicoaansprakelijkheid berusten 
bij de persoon die de meeste controle heeft 
over de risico’s van de werking. Dit volgt 
uit algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en de nodige nieuwe 
bepalingen zouden voldoende zijn om de 
KI-gerelateerde problemen op te vangen.

Or. en

Amendement 187
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert of inhoudt, 
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risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

verantwoordelijk is als dat risico zich 
verwezenlijkt, en volgens welke dat risico 
derhalve van tevoren moet worden 
geminimaliseerd of achteraf moet worden 
gecompenseerd. De opkomst van KI-
systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en goed onderzochte 
en gerichte nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

Or. en
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Amendement 189
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat een 
volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve dat een 
herziening van de aansprakelijkheidsregels 
in de hele Unie nodig is. Er zijn 
aanpassingen van de bestaande wetgeving 
en nieuwe bepalingen nodig om de regels 
af te stemmen op KI-gerelateerde 
problemen.

Or. en

Amendement 190
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 

(6) Niettemin moet het altijd duidelijk 
zijn dat wie het KI-systeem creëert, 
onderhoudt, controleert of daarin 
binnendringt, verantwoordelijk is voor de 
door de activiteit, het apparaat of het 
proces veroorzaakte schade. Dit volgt uit 
algemeen aanvaarde juridische 
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aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De opkomst van 
KI-systemen betekent derhalve niet dat 
een volledige herziening van de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
nodig is. Specifieke aanpassingen van de 
bestaande wetgeving en een zeer beperkt 
aantal nieuwe bepalingen zouden 
voldoende zijn om de KI-gerelateerde 
problemen op te vangen.

aansprakelijkheidsconcepten volgens 
welke de persoon die een risico voor het 
publiek creëert, verantwoordelijk is als dat 
risico zich verwezenlijkt. De toenemende 
en snelle opkomst van KI-systemen brengt 
echter met zich mee dat de 
aansprakelijkheidsregels in de hele Unie 
moeten worden herzien. Specifieke 
aanpassingen van de bestaande wetgeving 
en een zeer beperkt aantal nieuwe 
bepalingen zouden niet voldoende zijn om 
de KI-gerelateerde problemen op te 
vangen.

Or. en

Amendement 191
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) is een 
doeltreffend instrument gebleken om 
schadevergoeding te verkrijgen voor 
schade die wordt veroorzaakt door een 
gebrekkig product. Daarom moet de 
richtlijn ook worden gebruikt in verband 
met vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem. Overeenkomstig de 
beginselen van betere regelgeving van de 
Unie moeten eventuele noodzakelijke 
aanpassingen van de bepalingen bij een 
herziening van die richtlijn aan de orde 
komen. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt. Derhalve moet deze 

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) is een 
doeltreffend instrument gebleken om 
schadevergoeding te verkrijgen voor 
schade die wordt veroorzaakt door een 
gebrekkig product. Daarom moet de 
richtlijn ook worden gebruikt in verband 
met vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem. Overeenkomstig de 
beginselen van betere regelgeving van de 
Unie moeten eventuele noodzakelijke 
aanpassingen van de bepalingen bij een 
herziening van die richtlijn aan de orde 
komen. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt in gevallen waarin de 
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verordening de nadruk leggen op 
vorderingen tegen de exploitant van een 
KI-systeem.

derde partij het KI-systeem gebruikt om 
schade te berokkenen. Derhalve moet deze 
verordening de nadruk leggen op 
vorderingen tegen de operator van een KI-
systeem.

_________________ _________________
3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

Or. en

Amendement 192
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) is een 
doeltreffend instrument gebleken om 
schadevergoeding te verkrijgen voor 
schade die wordt veroorzaakt door een 
gebrekkig product. Daarom moet de 
richtlijn ook worden gebruikt in verband 
met vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem. Overeenkomstig de 
beginselen van betere regelgeving van de 
Unie moeten eventuele noodzakelijke 
aanpassingen van de bepalingen bij een 
herziening van die richtlijn aan de orde 
komen. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) is een 
doeltreffend instrument gebleken om 
schadevergoeding te verkrijgen voor 
schade die wordt veroorzaakt door een 
gebrekkig product. Opdat de richtlijn 
echter ook kan worden gebruikt in verband 
met vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem, zijn aanpassingen 
van de bepalingen bij een herziening van 
die richtlijn noodzakelijk. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt. Derhalve moet deze 
verordening de nadruk leggen op 
vorderingen tegen de exploitant van een 



PE652.460v01-00 116/165 AM\1205914NL.docx

NL

handeling vormt. Derhalve moet deze 
verordening de nadruk leggen op 
vorderingen tegen de exploitant van een 
KI-systeem.

KI-systeem.

_________________ _________________
3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

Or. de

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) is een 
doeltreffend instrument gebleken om 
schadevergoeding te verkrijgen voor 
schade die wordt veroorzaakt door een 
gebrekkig product. Daarom moet de 
richtlijn ook worden gebruikt in verband 
met vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem. Overeenkomstig de 
beginselen van betere regelgeving van de 
Unie moeten eventuele noodzakelijke 
aanpassingen van de bepalingen bij een 
herziening van die richtlijn aan de orde 
komen. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt. Derhalve moet deze 

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) is een 
doeltreffend instrument gebleken om 
schadevergoeding te verkrijgen voor 
schade die wordt veroorzaakt door een 
gebrekkig product. Daarom moet de 
richtlijn ook worden gebruikt in verband 
met vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem. Overeenkomstig de 
beginselen van betere regelgeving van de 
Unie moeten eventuele noodzakelijke 
aanpassingen van de bepalingen bij de 
herziening van die richtlijn aan de orde 
komen. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt. Derhalve moet deze 
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verordening de nadruk leggen op 
vorderingen tegen de exploitant van een 
KI-systeem.

verordening de nadruk leggen op 
vorderingen tegen de operator van een KI-
systeem.

_________________ _________________
3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

Or. en

Amendement 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) is een 
doeltreffend instrument gebleken om 
schadevergoeding te verkrijgen voor 
schade die wordt veroorzaakt door een 
gebrekkig product. Daarom moet de 
richtlijn ook worden gebruikt in verband 
met vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem. Overeenkomstig de 
beginselen van betere regelgeving van de 
Unie moeten eventuele noodzakelijke 
aanpassingen van de bepalingen bij een 
herziening van die richtlijn aan de orde 
komen. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, aangezien het 
binnendringen in de regel een verwijtbare 
handeling vormt. Derhalve moet deze 
verordening de nadruk leggen op 

(7) De Richtlijn 85/374/EEG3 (de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn) biedt al 
meer dan dertig jaar een nuttig vangnet 
om consumenten te beschermen tegen 
schade die wordt veroorzaakt door 
gebrekkige producten, en moet worden 
bijgewerkt om rekening te houden met 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van een schadelijdende 
partij jegens de producent van een 
gebrekkig KI-systeem. Alle noodzakelijke 
aanpassingen van de bepalingen moeten bij 
een herziening van die richtlijn aan de orde 
komen. De bestaande op 
schuldaansprakelijkheid gebaseerde 
wetgeving van de lidstaten biedt in de 
meeste gevallen voldoende bescherming 
aan personen die schade lijden door een 
binnendringende derde, maar houdt niet 
noodzakelijkerwijs rekening met de 
technologische ontwikkelingen. Derhalve 
moet deze verordening de nadruk leggen 
op vorderingen tegen de frontend operator 
en de backend operator van een KI-



PE652.460v01-00 118/165 AM\1205914NL.docx

NL

vorderingen tegen de exploitant van een 
KI-systeem.

systeem.

_________________ _________________
3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

3 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
25 juli 1985 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten 
inzake de aansprakelijkheid voor producten 
met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, 
blz. 29).

Or. en

Amendement 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De aansprakelijkheid van de 
exploitant in het kader van deze 
verordening is gebaseerd op het feit dat hij 
door een KI-systeem te exploiteren, 
controle heeft over een risico. 
Vergelijkbaar met een eigenaar van een 
auto of een huisdier kan de exploitant een 
bepaald niveau van controle uitoefenen 
over het risico dat het product oplevert. 
Onder uitoefening van controle moet 
derhalve elke handeling van de exploitant 
worden verstaan die van invloed is op de 
manier waarop de toepassing van begin 
tot eind plaatsvindt, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd.

(8) De aansprakelijkheid van de 
frontend operator in het kader van deze 
verordening is gebaseerd op het feit dat hij 
de persoon is die in hoofdzaak beslist over 
en profiteert van het gebruik van de 
desbetreffende technologie. Onder 
profiteren van het gebruik moet derhalve 
het genot van de kenmerken en functies 
van het KI-systeem worden verstaan. De 
aansprakelijkheid van de backend 
operator krachtens deze verordening is 
daarentegen gebaseerd op het feit dat hij 
de persoon is die voortdurend de 
kenmerken van de desbetreffende 
technologie definieert en essentiële en 
voortdurende backend-ondersteuning 
biedt, en dus de feitelijke controle heeft 
over de risico’s van de werking.

Or. en

Amendement 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De aansprakelijkheid van de 
exploitant in het kader van deze 
verordening is gebaseerd op het feit dat hij 
door een KI-systeem te exploiteren, 
controle heeft over een risico. 
Vergelijkbaar met een eigenaar van een 
auto of een huisdier kan de exploitant een 
bepaald niveau van controle uitoefenen 
over het risico dat het product oplevert. 
Onder uitoefening van controle moet 
derhalve elke handeling van de exploitant 
worden verstaan die van invloed is op de 
manier waarop de toepassing van begin 
tot eind plaatsvindt, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd.

(8) De aansprakelijkheid van de 
operator in het kader van deze verordening 
is gebaseerd op het feit dat hij een zekere 
mate van controle uitoefent over een risico 
in verband met de werking van een KI-
systeem, dat vergelijkbaar is met de 
controle die een eigenaar van een auto of 
een huisdier uitoefent. Onder uitoefening 
van controle moet derhalve elke handeling 
van de operator worden verstaan die van 
invloed is op de werking van het KI-
systeem, en dus op de mate waarin die 
werking derden blootstelt aan potentiële 
risico’s. Deze acties kunnen de 
werkingswijze van begin tot eind 
beïnvloeden door de inbreng, de 
uitkomsten of de resultaten te bepalen, of 
specifieke functies of processen binnen 
het KI-systeem wijzigen.

Or. en

Amendement 197
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

(8) De aansprakelijkheid van de 
exploitant in het kader van deze 
verordening is gebaseerd op het feit dat hij 
door een KI-systeem te exploiteren, 
controle heeft over een risico. 
Vergelijkbaar met een eigenaar van een 
auto of een huisdier kan de exploitant een 
bepaald niveau van controle uitoefenen 
over het risico dat het product oplevert. 
Onder uitoefening van controle moet 
derhalve elke handeling van de exploitant 

(8) De aansprakelijkheid van de 
operator in het kader van deze verordening 
is gebaseerd op het feit dat hij door een KI-
systeem te exploiteren, controle heeft over 
een risico. Vergelijkbaar met een eigenaar 
van een auto of een huisdier kan de 
operator een bepaald niveau van controle 
uitoefenen over het risico dat het product 
oplevert. Onder uitoefening van controle 
moet derhalve elke toegang van de 
operator worden verstaan die van invloed 
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worden verstaan die van invloed is op de 
manier waarop de toepassing van begin tot 
eind plaatsvindt, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem worden gewijzigd.

kan zijn op de manier waarop het risico 
zich kan manifesteren, zoals de toepassing 
van begin tot eind, of waarmee specifieke 
functies of processen binnen het KI-
systeem kunnen worden gewijzigd.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(8 bis) Een in hoge mate geavanceerd en 
autonoom systeem dat de algoritmen 
definieert en beïnvloedt, bijvoorbeeld door 
middel van continue updates, kan een 
grotere impact hebben dan louter het 
opstarten van het systeem. Aangezien er 
vaak meer dan één persoon is van wie kan 
worden gesteld dat hij de technologie op 
betekenisvolle wijze “bedient”, kan zowel 
de backend operator als de frontend 
operator worden aangemerkt als de 
“operator” van het KI-systeem, al 
naargelang van de mate waarin hij 
controle uitoefent.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(8 ter) Hoewel de frontend operator 
doorgaans de persoon is die 
“hoofdzakelijk” bepaalt hoe het KI-
systeem wordt gebruikt, kan de backend 
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operator – als degene die voortdurend de 
kenmerken van de technologie definieert 
en gegevens en essentiële backend-
ondersteuning verstrekt – ook een hoge 
mate van controle uitoefenen over de 
operationele risico’s.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(8 quater) Wanneer er meer dan één 
operator is, moet de 
risicoaansprakelijkheid liggen bij degene 
die de hoogste mate van controle uitoefent 
over de risico’s van de 
schadeveroorzakende bediening.

Or. en

Amendement 201
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

(9) Indien een gebruiker, d.w.z. de 
persoon die het KI-systeem gebruikt, 
betrokken is bij de schadeveroorzakende 
gebeurtenis, dient hij op grond van deze 
verordening alleen aansprakelijk te zijn 
indien de gebruiker ook als exploitant kan 
worden aangemerkt. In deze verordening 
behoort de backend operator, die degene 
is die voortdurend de kenmerken van de 
betrokken technologie definieert en die 
essentiële en doorlopende backend 

(9) Indien een gebruiker, d.w.z. de 
persoon die het KI-systeem gebruikt, 
betrokken is bij de schadeveroorzakende 
gebeurtenis, dient hij op grond van deze 
verordening aansprakelijk te zijn indien de 
gebruiker ook als operator kan worden 
aangemerkt, anders zal de omvang van de 
ernstig nalatige of welbewuste bijdrage 
van de gebruiker aan het risico leiden tot 
de schuldaansprakelijkheid van de 
gebruiker jegens de eiser. Er mag geen 
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support verleent, niet te worden opgevat 
als exploitant. De bepalingen mogen 
derhalve niet op hem van toepassing zijn. 
Met het oog op de rechtszekerheid in de 
hele Unie, zou de backend operator onder 
dezelfde aansprakelijkheidsregels moeten 
vallen als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar.

afbreuk worden gedaan aan de 
toepasselijke consumentenrechten van de 
gebruiker.

Or. en

Amendement 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

(9) Indien een gebruiker, d.w.z. de 
persoon die het KI-systeem gebruikt, 
betrokken is bij de schadeveroorzakende 
gebeurtenis, dient hij op grond van deze 
verordening alleen aansprakelijk te zijn 
indien de gebruiker ook als exploitant kan 
worden aangemerkt. In deze verordening 
behoort de backend operator, die degene is 
die voortdurend de kenmerken van de 
betrokken technologie definieert en die 
essentiële en doorlopende backend support 
verleent, niet te worden opgevat als 
exploitant. De bepalingen mogen derhalve 
niet op hem van toepassing zijn. Met het 
oog op de rechtszekerheid in de hele Unie, 
zou de backend operator onder dezelfde 
aansprakelijkheidsregels moeten vallen 
als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar.

(9) Indien een gebruiker, d.w.z. de 
persoon die het KI-systeem gebruikt, 
betrokken is bij de schadeveroorzakende 
gebeurtenis, dient hij op grond van deze 
verordening alleen aansprakelijk te zijn 
indien de gebruiker ook als frontend 
operator kan worden aangemerkt. Het 
moet worden opgemerkt dat de backend 
operator, die degene is die voortdurend de 
kenmerken van de betrokken technologie 
definieert en die essentiële en doorlopende 
backend support verleent, niet 
noodzakelijkerwijs samenvalt met de 
producent, omdat de backend operator 
bijvoorbeeld ook de ontwikkelaar of de 
programmeur kan zijn.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel B – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

(9) Indien een gebruiker, d.w.z. de 
persoon die het KI-systeem gebruikt, 
betrokken is bij de schadeveroorzakende 
gebeurtenis, dient hij op grond van deze 
verordening alleen aansprakelijk te zijn 
indien de gebruiker ook als exploitant kan 
worden aangemerkt. In deze verordening 
behoort de backend operator, die degene 
is die voortdurend de kenmerken van de 
betrokken technologie definieert en die 
essentiële en doorlopende backend 
support verleent, niet te worden opgevat 
als exploitant. De bepalingen mogen 
derhalve niet op hem van toepassing zijn. 
Met het oog op de rechtszekerheid in de 
hele Unie, zou de backend operator onder 
dezelfde aansprakelijkheidsregels moeten 
vallen als de producent, fabrikant en 
ontwikkelaar.

(9) Indien een gebruiker, d.w.z. de 
persoon die het KI-systeem gebruikt, 
betrokken is bij de schadeveroorzakende 
gebeurtenis, dient hij op grond van deze 
verordening alleen aansprakelijk te zijn 
indien de gebruiker ook als operator kan 
worden aangemerkt. Met het oog op de 
rechtszekerheid in de hele Unie, zou de 
backend operator, indien hij de producent 
of de fabrikant is in de zin van artikel 3 
van de productaansprakelijkheidsrichtlijn, 
onder die richtlijn moeten vallen. Indien 
er slechts één operator is, die ook de 
producent is, heeft de onderhavige 
verordening voorrang.

Or. en

Amendement 204
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. De meeste 
aansprakelijkheidsvorderingen uit hoofde 
van deze verordening moeten echter 
betrekking hebben op gevallen van 
derdenaansprakelijkheid, wanneer een 
KI-systeem werkt in een openbare ruimte 
en veel derde personen aan een risico 
worden blootgesteld. In dat geval zijn de 
betrokken personen vaak niet op de hoogte 

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. De verordening moet zoveel 
mogelijk bijdragen aan de totstandkoming 
van rechtszekerheid, zonder vooruit te 
lopen op toekomstige technologische 
ontwikkelingen en de verschillende 
aansprakelijkheidsvorderingen die 
betrokken personen kunnen instellen in de 
aansprakelijkheidsketen en gedurende de 
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van het KI-systeem en zullen zij geen 
contractuele of juridische band met de 
exploitant hebben. De werking van het 
KI-systeem brengt hen dan ook in een 
situatie waarin zij, in geval van schade, 
slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering jegens 
de exploitant hebben, en grote problemen 
zullen hebben om de schuld van de 
exploitant aan te tonen.

levenscyclus van een KI-systeem.

Or. en

Amendement 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. De meeste 
aansprakelijkheidsvorderingen uit hoofde 
van deze verordening moeten echter 
betrekking hebben op gevallen van 
derdenaansprakelijkheid, wanneer een KI-
systeem werkt in een openbare ruimte en 
veel derde personen aan een risico worden 
blootgesteld. In dat geval zijn de betrokken 
personen vaak niet op de hoogte van het 
KI-systeem en zullen zij geen contractuele 
of juridische band met de exploitant 
hebben. De werking van het KI-systeem 
brengt hen dan ook in een situatie waarin 
zij, in geval van schade, slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering jegens 
de exploitant hebben, en grote problemen 
zullen hebben om de schuld van de 
exploitant aan te tonen.

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. Deze verordening moet ook, 
maar niet uitsluitend, betrekking hebben 
op gevallen van derdenaansprakelijkheid, 
wanneer een KI-systeem werkt in een 
openbare ruimte en veel derde personen 
aan een risico worden blootgesteld. In dat 
geval zijn de betrokken personen vaak niet 
op de hoogte van het KI-systeem en zullen 
zij geen contractuele of juridische band 
met de frontend operator hebben. De 
werking van het KI-systeem brengt hen 
dan ook in een situatie waarin zij, in geval 
van schade, grote problemen zullen hebben 
om de schuld van de frontend operator aan 
te tonen.

Or. en
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Amendement 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. De meeste 
aansprakelijkheidsvorderingen uit hoofde 
van deze verordening moeten echter 
betrekking hebben op gevallen van 
derdenaansprakelijkheid, wanneer een KI-
systeem werkt in een openbare ruimte en 
veel derde personen aan een risico worden 
blootgesteld. In dat geval zijn de betrokken 
personen vaak niet op de hoogte van het 
KI-systeem en zullen zij geen contractuele 
of juridische band met de exploitant 
hebben. De werking van het KI-systeem 
brengt hen dan ook in een situatie waarin 
zij, in geval van schade, slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering jegens 
de exploitant hebben, en grote problemen 
zullen hebben om de schuld van de 
exploitant aan te tonen.

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. De meeste 
aansprakelijkheidsvorderingen uit hoofde 
van deze verordening moeten echter 
betrekking hebben op gevallen van 
derdenaansprakelijkheid, wanneer een KI-
systeem ertoe leidt dat veel derde personen 
aan een risico worden blootgesteld. In dat 
geval zijn de betrokken personen vaak niet 
op de hoogte van het KI-systeem en zullen 
zij geen contractuele of juridische band 
met de exploitant hebben. De werking van 
het KI-systeem brengt hen dan ook in een 
situatie waarin zij, in geval van schade, 
slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering jegens 
de exploitant hebben, en grote problemen 
zullen hebben om de schuld van de 
exploitant aan te tonen.

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. De meeste 
aansprakelijkheidsvorderingen uit hoofde 

(10) Deze verordening dient in beginsel 
alle KI-systemen te omvatten, ongeacht 
waar deze in werking zijn en ongeacht of 
er sprake is van fysieke dan wel virtuele 
activiteiten. De meeste 
aansprakelijkheidsvorderingen uit hoofde 
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van deze verordening moeten echter 
betrekking hebben op gevallen van 
derdenaansprakelijkheid, wanneer een KI-
systeem werkt in een openbare ruimte en 
veel derde personen aan een risico worden 
blootgesteld. In dat geval zijn de betrokken 
personen vaak niet op de hoogte van het 
KI-systeem en zullen zij geen contractuele 
of juridische band met de exploitant 
hebben. De werking van het KI-systeem 
brengt hen dan ook in een situatie waarin 
zij, in geval van schade, slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering jegens 
de exploitant hebben, en grote problemen 
zullen hebben om de schuld van de 
exploitant aan te tonen.

van deze verordening moeten echter 
betrekking hebben op gevallen van 
derdenaansprakelijkheid, wanneer een KI-
systeem werkt in een openbare ruimte en 
veel derde personen aan een risico worden 
blootgesteld. In dat geval zijn de betrokken 
personen vaak niet op de hoogte van het 
KI-systeem en zullen zij geen contractuele 
of juridische band met de operator hebben. 
De werking van het KI-systeem brengt hen 
dan ook in een situatie waarin zij, in geval 
van schade, slechts een 
schuldaansprakelijkheidsvordering jegens 
de operator hebben, en grote problemen 
zullen hebben om de schuld van de 
operator aan te tonen.

Or. en

Amendement 208
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(10 bis) Om de consumenten te 
beschermen, de nodige transparantie te 
waarborgen en de mogelijke keuzes van 
KI-systemen te analyseren en uiteindelijk 
de aansprakelijkheid van de exploitant 
vast te stellen, moet deze verordening de 
verplichting invoeren om ten minste die 
KI-systemen met een hoog risico uit te 
rusten met een recorder die vergelijkbaar 
is met de verplichte vluchtrecorders voor 
vliegtuigen. Deze recorders moeten 
volledig toegankelijk zijn voor de 
overheid, zodat volledig kan worden 
nagegaan wie aansprakelijk is voor 
geleden schade of verlies als gevolg van 
een KI-systeem. Bij een ongeval, een 
ernstig incident of een gebeurtenis die 
door de onderzoeksinstantie is vastgesteld, 
moet de exploitant van een KI-systeem de 
oorspronkelijke gegevens van deze 
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recorders gedurende 60 dagen bewaren of 
tot een door de onderzoeksinstantie 
bepaalde andere datum. De exploitant van 
en KI-systeem moet de correcte werking 
van die recorders periodiek controleren en 
beoordelen.

Or. it

Amendement 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

(11) Het soort KI-systeem waarover de 
exploitant controle uitoefent is een 
bepalende factor. Een KI-systeem met een 
hoog risico brengt voor het publiek in 
beginsel veel grotere gevaren met zich 
mee en op een willekeurige en onmogelijk 
vooraf te voorspellen wijze. Dit betekent 
dat bij het begin van de autonome 
werking van een KI-systeem, de meeste 
potentieel betrokken personen onbekend 
en niet te identificeren zijn (bijv. personen 
op een openbaar plein of in een 
aangrenzend huis), in vergelijking met de 
werking van een KI-systeem waarbij 
specifieke personen betrokken zijn, die 
regelmatig toestemming hebben gegeven 
voor de inzet ervan (bijv. operatie in een 
ziekenhuis of verkoopdemonstratie in een 
kleine winkel). De vaststelling van het 
schadepotentieel van een KI-systeem met 
een hoog risico moet afhangen van de 
wisselwerking tussen de wijze waarop het 
KI-systeem wordt gebruikt, de ernst van 
de eventuele schade en de 
waarschijnlijkheid dat het risico zich 
verwezenlijkt. De ernst van de schade 
moet worden bepaald op basis van de 
omvang van de potentiële schade als 
gevolg van de werking, het aantal 
betrokken personen, de totale waarde van 

(11) Een risicogebaseerde aanpak van 
KI in de aansprakelijkheidsfase is niet 
gepast, aangezien de schade is opgetreden 
en het product aantoonbaar risicovol is. 
Het moet worden opgemerkt dat 
toepassingen met een laag risico ernstige 
schade kunnen veroorzaken. Het 
aansprakelijkheidsmodel voor producten 
met KI-toepassingen moet dus worden 
benaderd door middel van een 
tweestapsprocedure: ten eerste de 
vaststelling van de 
schuldaansprakelijkheid van de frontend 
operator, waarbij de betrokken persoon 
het recht moet hebben om tegen hem een 
schadevordering in te stellen en waarbij 
de frontend operator de mogelijkheid 
moet hebben aan te tonen dat hij geen 
schuld heeft aangezien hij zijn zorgplicht 
is nagekomen door regelmatig alle 
beschikbare updates te installeren. 
Wanneer hij deze plicht is nagekomen, 
wordt verondersteld dat hij de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht. Ten tweede 
kan, indien niet kan worden vastgesteld 
dat de frontend operator schuldig is, de 
backend operator aansprakelijk worden 
gesteld voor het risico. Een 
tweestapsprocedure is essentieel om 
ervoor te zorgen dat slachtoffers 
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de potentiële schade en de schade voor de 
samenleving als geheel. De 
waarschijnlijkheid moet worden bepaald 
op basis van de rol van de algoritmische 
berekeningen in het 
besluitvormingsproces, de complexiteit 
van het besluit en de omkeerbaarheid van 
de effecten. Uiteindelijk moet de wijze van 
gebruik onder meer afhangen van de 
sector waarin het KI-systeem werkt, of de 
werking juridische of feitelijke gevolgen 
kan hebben voor belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van de betrokken 
persoon, en of de effecten redelijkerwijs 
kunnen worden voorkomen.

daadwerkelijk de schade als gevolg van 
door KI aangestuurde systemen vergoed 
krijgen.

Or. en

Amendement 210
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

(11) Het soort KI-systeem waarover de 
exploitant controle uitoefent is een 
bepalende factor. Een KI-systeem met een 
hoog risico brengt voor het publiek in 
beginsel veel grotere gevaren met zich mee 
en op een willekeurige en onmogelijk 
vooraf te voorspellen wijze. Dit betekent 
dat bij het begin van de autonome werking 
van een KI-systeem, de meeste potentieel 
betrokken personen onbekend en niet te 
identificeren zijn (bijv. personen op een 
openbaar plein of in een aangrenzend 
huis), in vergelijking met de werking van 
een KI-systeem waarbij specifieke 
personen betrokken zijn, die regelmatig 
toestemming hebben gegeven voor de 
inzet ervan (bijv. operatie in een 
ziekenhuis of verkoopdemonstratie in een 
kleine winkel). De vaststelling van het 
schadepotentieel van een KI-systeem met 
een hoog risico moet afhangen van de 

(11) Het soort KI-systeem waarover de 
operator controle uitoefent is een 
bepalende factor. Een KI-systeem met een 
hoog risico brengt voor de gebruiker of het 
publiek in beginsel veel grotere gevaren 
met zich mee en op een moeilijk vooraf te 
voorspellen wijze. Dit betekent dat het bij 
het begin van de autonome werking van 
een KI-systeem onmogelijk is om het 
mogelijk kwaadwillige gedrag van de 
software te voorspellen, laat staan te 
controleren, terwijl deze een zeer grote 
impact kan hebben gelet op de omvang 
van de schade of de aard van de goederen 
of rechten die aan het risico worden 
blootgesteld. De vaststelling van het 
schadepotentieel van een KI-systeem met 
een hoog risico moet afhangen van de 
wisselwerking tussen het gebruiksdoel 
waarvoor het KI-systeem op de markt 
wordt gebracht, de wijze waarop het KI-
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wisselwerking tussen de wijze waarop het 
KI-systeem wordt gebruikt, de ernst van de 
eventuele schade en de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt. De ernst 
van de schade moet worden bepaald op 
basis van de omvang van de potentiële 
schade als gevolg van de werking, het 
aantal betrokken personen, de totale 
waarde van de potentiële schade en de 
schade voor de samenleving als geheel. De 
waarschijnlijkheid moet worden bepaald 
op basis van de rol van de algoritmische 
berekeningen in het besluitvormingsproces, 
de complexiteit van het besluit en de 
omkeerbaarheid van de effecten. 
Uiteindelijk moet de wijze van gebruik 
onder meer afhangen van de sector waarin 
het KI-systeem werkt, of de werking 
juridische of feitelijke gevolgen kan 
hebben voor belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van de betrokken 
persoon, en of de effecten redelijkerwijs 
kunnen worden voorkomen.

systeem wordt gebruikt, de ernst van de 
eventuele schade en de mate van 
autonome besluitvorming die tot schade 
kan leiden. De ernst van de schade, aan de 
hand waarvan de hoogte van de 
schadevergoeding voor de betrokken 
personen wordt vastgesteld, moet worden 
beoordeeld op basis van de omvang van de 
potentiële schade als gevolg van de 
werking, het aantal betrokken personen, de 
totale materiële en immateriële waarde 
van de potentiële schade en de schade voor 
de samenleving als geheel. De 
waarschijnlijkheid dat er schade optreedt 
moet worden bepaald op basis van de rol 
van de algoritmische berekeningen in het 
besluitvormingsproces, de mogelijkheid 
van menselijk ingrijpen in dit proces, de 
complexiteit van het besluit en de 
omkeerbaarheid van de effecten. 
Uiteindelijk moet de wijze van gebruik 
onder meer afhangen van de context 
waarin het KI-systeem werkt, of de 
werking juridische of feitelijke gevolgen 
kan hebben voor belangrijke wettelijk 
beschermde rechten en goederen van de 
betrokken persoon, of de effecten 
redelijkerwijs kunnen worden voorkomen, 
en van de mate waarin de gebruikers zijn 
geïnformeerd.

Or. en

Amendement 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

(11) Het soort KI-systeem waarover de 
exploitant controle uitoefent is een 
bepalende factor. Een KI-systeem met een 
hoog risico brengt voor het publiek in 
beginsel veel grotere gevaren met zich mee 
en op een willekeurige en onmogelijk 

(11) Het soort KI-systeem waarover de 
operator controle uitoefent is een 
bepalende factor. Een KI-systeem met een 
hoog risico brengt voor het publiek in 
beginsel veel grotere gevaren met zich mee 
en op een willekeurige wijze die verder 
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vooraf te voorspellen wijze. Dit betekent 
dat bij het begin van de autonome werking 
van een KI-systeem, de meeste potentieel 
betrokken personen onbekend en niet te 
identificeren zijn (bijv. personen op een 
openbaar plein of in een aangrenzend huis), 
in vergelijking met de werking van een KI-
systeem waarbij specifieke personen 
betrokken zijn, die regelmatig toestemming 
hebben gegeven voor de inzet ervan (bijv. 
operatie in een ziekenhuis of 
verkoopdemonstratie in een kleine winkel). 
De vaststelling van het schadepotentieel 
van een KI-systeem met een hoog risico 
moet afhangen van de wisselwerking 
tussen de wijze waarop het KI-systeem 
wordt gebruikt, de ernst van de eventuele 
schade en de waarschijnlijkheid dat het 
risico zich verwezenlijkt. De ernst van de 
schade moet worden bepaald op basis van 
de omvang van de potentiële schade als 
gevolg van de werking, het aantal 
betrokken personen, de totale waarde van 
de potentiële schade en de schade voor de 
samenleving als geheel. De 
waarschijnlijkheid moet worden bepaald 
op basis van de rol van de algoritmische 
berekeningen in het besluitvormingsproces, 
de complexiteit van het besluit en de 
omkeerbaarheid van de effecten. 
Uiteindelijk moet de wijze van gebruik 
onder meer afhangen van de sector waarin 
het KI-systeem werkt, of de werking 
juridische of feitelijke gevolgen kan 
hebben voor belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van de betrokken 
persoon, en of de effecten redelijkerwijs 
kunnen worden voorkomen.

gaat dan wat redelijkerwijs kan worden 
verwacht gelet op het beoogde gebruik. 
Dit betekent dat bij het begin van de 
autonome werking van een KI-systeem, de 
meeste potentieel betrokken personen 
onbekend en niet te identificeren zijn (bijv. 
personen op een openbaar plein of in een 
aangrenzend huis), in vergelijking met de 
werking van een KI-systeem waarbij 
specifieke personen betrokken zijn, die 
regelmatig toestemming hebben gegeven 
voor de inzet ervan (bijv. operatie in een 
ziekenhuis of verkoopdemonstratie in een 
kleine winkel). De vaststelling van het 
schadepotentieel van een KI-systeem met 
een hoog risico hangt af van de 
wisselwerking tussen de wijze waarop het 
KI-systeem wordt gebruikt, de ernst van de 
eventuele schade en de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt. De ernst 
van de schade moet worden bepaald op 
basis van de omvang van de potentiële 
schade als gevolg van de werking, het 
aantal betrokken personen, de totale 
waarde van de potentiële schade en de 
schade voor de samenleving als geheel. De 
waarschijnlijkheid moet worden bepaald 
op basis van de rol van de algoritmische 
berekeningen in het besluitvormingsproces, 
de complexiteit van het besluit en de 
omkeerbaarheid van de effecten. 
Uiteindelijk moet de wijze van gebruik 
onder meer afhangen van de sector waarin 
het KI-systeem werkt, of de werking 
juridische of feitelijke gevolgen kan 
hebben voor belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van de betrokken 
persoon, en of de effecten redelijkerwijs 
kunnen worden voorkomen.

Or. en

Amendement 212
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 12
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Ontwerpresolutie Amendement

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
lijst. Gezien de snelle technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate 
beoordeling van KI-systemen vereiste 
technische expertise, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
wijziging van deze verordening met 
betrekking tot de soorten KI-systemen die 
een hoog risico vormen en de kritieke 
sectoren waarin zij worden gebruikt. Op 
basis van de in deze verordening 
vastgelegde definities en bepalingen dient 
de Commissie de bijlage elke zes maanden 
te herzien en, indien nodig, te wijzigen 
door middel van gedelegeerde 
handelingen. Om bedrijven voldoende 
zekerheid te bieden op het gebied van 
planning en investeringen, moeten 
veranderingen in de kritieke sectoren 
slechts om de 12 maanden worden 
doorgevoerd. De ontwikkelaars wordt 
verzocht de Commissie in kennis te stellen 
van nieuwe technologieën, diensten of 
producten waaraan zij op enig moment 
werken en die onder een van de 
bestaande, in de bijlage vermelde kritieke 
sectoren vallen en die naderhand 
aangemerkt zouden kunnen worden als 
KI-systemen met een hoog risico.

(12) Aan de Commissie moet de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, opdat zij een lijst kan 
opstellen van de soorten KI-systemen die 
een hoog risico vormen en de kritieke 
sectoren waarin zij worden gebruikt. Om 
bedrijven voldoende zekerheid te bieden op 
het gebied van planning en investeringen, 
moeten daaropvolgende veranderingen in 
de kritieke sectoren slechts om de 
12 maanden worden doorgevoerd.

Or. de

Amendement 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 12
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Ontwerpresolutie Amendement

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
lijst. Gezien de snelle technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate 
beoordeling van KI-systemen vereiste 
technische expertise, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot wijziging van deze verordening met 
betrekking tot de soorten KI-systemen die 
een hoog risico vormen en de kritieke 
sectoren waarin zij worden gebruikt. Op 
basis van de in deze verordening 
vastgelegde definities en bepalingen dient 
de Commissie de bijlage elke zes maanden 
te herzien en, indien nodig, te wijzigen 
door middel van gedelegeerde 
handelingen. Om bedrijven voldoende 
zekerheid te bieden op het gebied van 
planning en investeringen, moeten 
veranderingen in de kritieke sectoren 
slechts om de 12 maanden worden 
doorgevoerd. De ontwikkelaars wordt 
verzocht de Commissie in kennis te stellen 
van nieuwe technologieën, diensten of 
producten waaraan zij op enig moment 
werken en die onder een van de 
bestaande, in de bijlage vermelde kritieke 
sectoren vallen en die naderhand 
aangemerkt zouden kunnen worden als 
KI-systemen met een hoog risico.

(12) Een risicogebaseerde aanpak van 
KI binnen het bestaande 
aansprakelijkheidskader kan leiden tot 
een onnodige versnippering in de Unie en 
tot rechtsonzekerheid, problemen met 
betrekking tot de interpretatie en 
verwarring onder gebruikers, die een 
verschillende mate van bescherming 
zouden genieten afhankelijk van de 
indeling van KI-systemen met een hoog of 
laag risico, die gebruikers zelf niet 
kunnen beoordelen. Zodra de schade 
heeft plaatsgevonden, is het irrelevant of 
een KI-systeem is aangemerkt als een 
systeem met een hoog of een laag risico, 
maar gaat het erom dat de schade van de 
betrokken personen volledig wordt 
vergoed, ongeacht de risicocategorie.

Or. en

Amendement 214
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 12
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Ontwerpresolutie Amendement

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
lijst. Gezien de snelle technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate beoordeling 
van KI-systemen vereiste technische 
expertise, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van deze 
verordening met betrekking tot de soorten 
KI-systemen die een hoog risico vormen 
en de kritieke sectoren waarin zij worden 
gebruikt. Op basis van de in deze 
verordening vastgelegde definities en 
bepalingen dient de Commissie de bijlage 
elke zes maanden te herzien en, indien 
nodig, te wijzigen door middel van 
gedelegeerde handelingen. Om bedrijven 
voldoende zekerheid te bieden op het 
gebied van planning en investeringen, 
moeten veranderingen in de kritieke 
sectoren slechts om de 12 maanden 
worden doorgevoerd. De ontwikkelaars 
wordt verzocht de Commissie in kennis te 
stellen van nieuwe technologieën, 
diensten of producten waaraan zij op enig 
moment werken en die onder een van de 
bestaande, in de bijlage vermelde kritieke 
sectoren vallen en die naderhand 
aangemerkt zouden kunnen worden als 
KI-systemen met een hoog risico.

(12) Alle categorieën van KI-systemen 
met een hoog risico en de criteria om die 
risico’s te beoordelen moeten worden 
bepaald volgens een gestructureerde 
procedure waarbij het deskundigencomité 
van de Commissie wordt betrokken en de 
Commissie en alle betrokken 
belanghebbenden constant overleg 
voeren, met inbegrip van onderzoekers, 
individuele deskundigen, vrije leden uit de 
softwaresector, wetenschappers, 
ingenieurs en de bevoegde 
toezichthoudende instanties. Gezien de 
snelle wereldwijde technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate beoordeling 
van KI-systemen vereiste technische 
expertise, moet regelmatig een lijst met 
categorieën KI-systemen worden 
bijgewerkt op basis van criteria om hun 
autonomie te definiëren en het 
risiconiveau in de loop van de tijd te 
beoordelen, en om bedrijven en 
onderzoeksorganisaties voldoende 
zekerheid te bieden op het gebied van 
planning en investeringen.

Or. en

Amendement 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 12
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Ontwerpresolutie Amendement

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
lijst. Gezien de snelle technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate beoordeling 
van KI-systemen vereiste technische 
expertise, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van deze 
verordening met betrekking tot de soorten 
KI-systemen die een hoog risico vormen en 
de kritieke sectoren waarin zij worden 
gebruikt. Op basis van de in deze 
verordening vastgelegde definities en 
bepalingen dient de Commissie de bijlage 
elke zes maanden te herzien en, indien 
nodig, te wijzigen door middel van 
gedelegeerde handelingen. Om bedrijven 
voldoende zekerheid te bieden op het 
gebied van planning en investeringen, 
moeten veranderingen in de kritieke 
sectoren slechts om de 12 maanden 
worden doorgevoerd. De ontwikkelaars 
wordt verzocht de Commissie in kennis te 
stellen van nieuwe technologieën, diensten 
of producten waaraan zij op enig moment 
werken en die onder een van de bestaande, 
in de bijlage vermelde kritieke sectoren 
vallen en die naderhand aangemerkt 
zouden kunnen worden als KI-systemen 
met een hoog risico.

(12) KI-systemen met een hoog risico 
moeten worden vermeld in de in de bijlage 
bij deze verordening opgenomen lijst, die 
niet uitputtend is. Gezien de snelle 
technische ontwikkelingen, de 
ontwikkelingen op de markt en de voor een 
adequate beoordeling van KI-systemen 
vereiste technische expertise, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
wijziging van deze verordening met 
betrekking tot de soorten KI-systemen die 
een hoog risico vormen en de kritieke 
sectoren waarin zij worden gebruikt. Op 
basis van de in deze verordening 
vastgelegde definities en bepalingen dient 
de Commissie de bijlage elke zes maanden 
te herzien en, indien nodig, te wijzigen 
door middel van gedelegeerde handelingen. 
De ontwikkelaars wordt verzocht de 
Commissie in kennis te stellen van nieuwe 
technologieën, diensten of producten 
waaraan zij op enig moment werken en die 
onder een van de bestaande, in de bijlage 
vermelde kritieke sectoren vallen en die 
naderhand aangemerkt zouden kunnen 
worden als KI-systemen met een hoog 
risico.

Or. fr

Amendement 216
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 12
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Ontwerpresolutie Amendement

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
lijst. Gezien de snelle technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate beoordeling 
van KI-systemen vereiste technische 
expertise, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van deze 
verordening met betrekking tot de soorten 
KI-systemen die een hoog risico vormen en 
de kritieke sectoren waarin zij worden 
gebruikt. Op basis van de in deze 
verordening vastgelegde definities en 
bepalingen dient de Commissie de bijlage 
elke zes maanden te herzien en, indien 
nodig, te wijzigen door middel van 
gedelegeerde handelingen. Om bedrijven 
voldoende zekerheid te bieden op het 
gebied van planning en investeringen, 
moeten veranderingen in de kritieke 
sectoren slechts om de 12 maanden worden 
doorgevoerd. De ontwikkelaars wordt 
verzocht de Commissie in kennis te stellen 
van nieuwe technologieën, diensten of 
producten waaraan zij op enig moment 
werken en die onder een van de bestaande, 
in de bijlage vermelde kritieke sectoren 
vallen en die naderhand aangemerkt 
zouden kunnen worden als KI-systemen 
met een hoog risico.

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
uitputtende lijst. Gezien de snelle 
technische ontwikkelingen, de 
ontwikkelingen op de markt en de voor een 
adequate beoordeling van KI-systemen 
vereiste technische expertise, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
gedelegeerde handelingen vast te stellen tot 
wijziging van deze verordening met 
betrekking tot de soorten KI-systemen die 
een hoog risico vormen en de kritieke 
sectoren waarin zij worden gebruikt. Op 
basis van de in deze verordening 
vastgelegde definities en bepalingen dient 
de Commissie de bijlage elke zes maanden 
te herzien en, indien nodig, te wijzigen 
door middel van gedelegeerde handelingen. 
Om bedrijven voldoende zekerheid te 
bieden op het gebied van planning en 
investeringen, moeten veranderingen in de 
kritieke sectoren slechts om de 12 maanden 
worden doorgevoerd. De ontwikkelaars 
wordt verzocht de Commissie in kennis te 
stellen van nieuwe technologieën, diensten 
of producten waaraan zij op enig moment 
werken en die onder een van de bestaande, 
in de bijlage vermelde kritieke sectoren 
vallen en die naderhand aangemerkt 
zouden kunnen worden als KI-systemen 
met een hoog risico.

Or. ro

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 12
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Ontwerpresolutie Amendement

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
lijst. Gezien de snelle technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate beoordeling 
van KI-systemen vereiste technische 
expertise, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van deze 
verordening met betrekking tot de soorten 
KI-systemen die een hoog risico vormen en 
de kritieke sectoren waarin zij worden 
gebruikt. Op basis van de in deze 
verordening vastgelegde definities en 
bepalingen dient de Commissie de bijlage 
elke zes maanden te herzien en, indien 
nodig, te wijzigen door middel van 
gedelegeerde handelingen. Om bedrijven 
voldoende zekerheid te bieden op het 
gebied van planning en investeringen, 
moeten veranderingen in de kritieke 
sectoren slechts om de 12 maanden worden 
doorgevoerd. De ontwikkelaars wordt 
verzocht de Commissie in kennis te stellen 
van nieuwe technologieën, diensten of 
producten waaraan zij op enig moment 
werken en die onder een van de bestaande, 
in de bijlage vermelde kritieke sectoren 
vallen en die naderhand aangemerkt 
zouden kunnen worden als KI-systemen 
met een hoog risico.

(12) Alle KI-systemen met een hoog 
risico moeten worden vermeld in de in de 
bijlage bij deze verordening opgenomen 
lijst. Gezien de snelle technische 
ontwikkelingen, de ontwikkelingen op de 
markt en de voor een adequate beoordeling 
van KI-systemen vereiste technische 
expertise, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen tot wijziging van deze 
verordening met betrekking tot de soorten 
KI-systemen die een hoog risico vormen en 
de kritieke sectoren waarin zij worden 
gebruikt. Op basis van de in deze 
verordening vastgelegde definities en 
bepalingen dient de Commissie de bijlage 
elke zes maanden te herzien en, indien 
nodig, te wijzigen door middel van 
gedelegeerde handelingen. Om bedrijven 
voldoende zekerheid te bieden op het 
gebied van planning en investeringen, 
moeten veranderingen in de kritieke 
sectoren slechts om de twaalf maanden 
worden doorgevoerd. De operators wordt 
verzocht de Commissie in kennis te stellen 
van nieuwe technologieën, diensten of 
producten waaraan zij op enig moment 
werken en die onder een van de bestaande, 
in de bijlage vermelde kritieke sectoren 
vallen en die naderhand aangemerkt 
zouden kunnen worden als KI-systemen 
met een hoog risico.

Or. en

Amendement 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 13
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Ontwerpresolutie Amendement

(13) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven4. Een permanent comité 
genaamd “Technisch Comité voor KI-
systemen met een hoog risico” (TCRAI) 
moet de Commissie ondersteunen bij haar 
beoordeling uit hoofde van deze 
verordening. Dit permanent comité moet 
bestaan uit vertegenwoordigers van de 
lidstaten en een evenwichtige selectie van 
belanghebbenden, met inbegrip van 
consumentenorganisaties, 
vertegenwoordigers van bedrijven uit 
verschillende sectoren en van 
verschillende omvang, alsmede 
onderzoekers en wetenschappers. Met 
name om te zorgen voor gelijke deelname 
aan de voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van 
de lidstaten, en hebben hun deskundigen 
stelselmatig toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie en het TCRAI-comité wanneer 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

Schrappen

_________________
4 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1

Or. en

Amendement 219
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel B – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

(13) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven4. Een permanent comité 
genaamd “Technisch Comité voor KI-
systemen met een hoog risico” (TCRAI) 
moet de Commissie ondersteunen bij haar 
beoordeling uit hoofde van deze 
verordening. Dit permanent comité moet 
bestaan uit vertegenwoordigers van de 
lidstaten en een evenwichtige selectie van 
belanghebbenden, met inbegrip van 
consumentenorganisaties, 
vertegenwoordigers van bedrijven uit 
verschillende sectoren en van verschillende 
omvang, alsmede onderzoekers en 
wetenschappers. Met name om te zorgen 
voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van 
de lidstaten, en hebben hun deskundigen 
stelselmatig toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie en het TCRAI-comité wanneer 
die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

(13) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot regelmatige 
raadplegingen van alle desbetreffende 
belanghebbenden overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Een permanent comité moet de 
Commissie ondersteunen bij haar 
regelmatige beoordeling uit hoofde van 
deze verordening. Dit permanent comité 
moet bestaan uit vertegenwoordigers van 
de lidstaten en een evenwichtige selectie 
van belanghebbenden, met inbegrip van 
consumentenorganisaties, verenigingen die 
de slachtoffers van schade 
vertegenwoordigen, vertegenwoordigers 
van bedrijven uit verschillende sectoren en 
van verschillende omvang, alsmede 
individuele deskundigen, onderzoekers en 
wetenschappers.

_________________
4 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Amendement 220
Emmanuel Maurel
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 13

Ontwerpresolutie Amendement

(13) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven4. Een permanent comité 
genaamd “Technisch Comité voor KI-
systemen met een hoog risico” (TCRAI) 
moet de Commissie ondersteunen bij haar 
beoordeling uit hoofde van deze 
verordening. Dit permanent comité moet 
bestaan uit vertegenwoordigers van de 
lidstaten en een evenwichtige selectie van 
belanghebbenden, met inbegrip van 
consumentenorganisaties, 
vertegenwoordigers van bedrijven uit 
verschillende sectoren en van verschillende 
omvang, alsmede onderzoekers en 
wetenschappers. Met name om te zorgen 
voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
stelselmatig toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie en het TCRAI-comité wanneer 
die zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

(13) Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven4. Binnen het nieuw opgerichte 
Europees agentschap voor kunstmatige 
intelligentie moet een permanent comité 
genaamd “Technisch Comité voor KI-
systemen met een hoog risico” (TCRAI) 
worden opgericht dat moet bijdragen aan 
de in deze verordening voorziene 
beoordeling. Dit permanent comité moet 
bestaan uit vertegenwoordigers van de 
lidstaten en een evenwichtige selectie van 
belanghebbenden, met inbegrip van 
consumentenorganisaties, 
vertegenwoordigers van bedrijven uit 
verschillende sectoren en van verschillende 
omvang, alsmede onderzoekers en 
wetenschappers. Met name om te zorgen 
voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
stelselmatig toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie en het TCRAI-comité wanneer 
die zich bezighouden met de voorbereiding 
van gedelegeerde handelingen.

_________________ _________________
4 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 4 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Or. fr
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Amendement 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 
lidstaten mag deze verordening alleen 
betrekking hebben op schade aan leven, 
gezondheid, lichamelijke integriteit en 
eigendom. Om dezelfde reden moet het 
bedrag en de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn voor de 
instelling van schadevorderingen, door 
deze verordening worden bepaald. In 
tegenstelling tot de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn dient 
deze verordening een aanzienlijk lager 
plafond voor vergoeding vast te stellen, 
aangezien het alleen betrekking heeft op 
één enkele werking van een KI-systeem, 
terwijl de richtlijn betrekking heeft op een 
aantal producten of zelfs op een 
productlijn van producten die hetzelfde 
gebrek vertonen.

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 
lidstaten mag deze verordening alleen 
betrekking hebben op schade aan leven, 
gezondheid, lichamelijke, psychische en 
morele integriteit en eigendom.

Or. fr

Amendement 222
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 
lidstaten mag deze verordening alleen 
betrekking hebben op schade aan leven, 
gezondheid, lichamelijke integriteit en 
eigendom. Om dezelfde reden moet het 
bedrag en de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn voor de 

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 
lidstaten moet deze verordening betrekking 
hebben op schade aan leven, gezondheid, 
lichamelijke integriteit en eigendom, met 
inbegrip van de persoonsgegevens en de 
digitale omgeving van de betrokken 
persoon, alsook legale goederen “erga 
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instelling van schadevorderingen, door 
deze verordening worden bepaald. In 
tegenstelling tot de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn dient 
deze verordening een aanzienlijk lager 
plafond voor vergoeding vast te stellen, 
aangezien het alleen betrekking heeft op 
één enkele werking van een KI-systeem, 
terwijl de richtlijn betrekking heeft op een 
aantal producten of zelfs op een 
productlijn van producten die hetzelfde 
gebrek vertonen.

omnes”, mits inbreuken daarop kunnen 
leiden tot materiële schade.

Or. en

Amendement 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 
lidstaten mag deze verordening alleen 
betrekking hebben op schade aan leven, 
gezondheid, lichamelijke integriteit en 
eigendom. Om dezelfde reden moet het 
bedrag en de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn voor de 
instelling van schadevorderingen, door 
deze verordening worden bepaald. In 
tegenstelling tot de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn dient 
deze verordening een aanzienlijk lager 
plafond voor vergoeding vast te stellen, 
aangezien het alleen betrekking heeft op 
één enkele werking van een KI-systeem, 
terwijl de richtlijn betrekking heeft op een 
aantal producten of zelfs op een productlijn 
van producten die hetzelfde gebrek 
vertonen.

(14) Deze verordening moet betrekking 
hebben op schade aan leven, gezondheid, 
lichamelijke integriteit, eigendom en 
aanzienlijke immateriële schade. 
Immateriële schade wordt beschouwd als 
aanzienlijk indien de persoon een 
merkbaar nadeel heeft geleden en het een 
objectief waarneembare aantasting van 
persoonlijke belangen met een aanzienlijk 
economisch verlies betreft. Het bedrag en 
de omvang van de vergoeding alsmede de 
verjaringstermijn voor de instelling van 
schadevorderingen moeten ook door deze 
verordening worden bepaald. In 
tegenstelling tot de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn dient 
deze verordening een aanzienlijk lager 
plafond voor vergoeding vast te stellen, 
aangezien het alleen betrekking heeft op de 
door één persoon geleden schade als 
gevolg van één enkele werking van een KI-
systeem, terwijl de richtlijn betrekking 
heeft op een aantal producten of zelfs op 
een productlijn van producten die hetzelfde 
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gebrek vertonen.

Or. en

Amendement 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 
lidstaten mag deze verordening alleen 
betrekking hebben op schade aan leven, 
gezondheid, lichamelijke integriteit en 
eigendom. Om dezelfde reden moet het 
bedrag en de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn voor de 
instelling van schadevorderingen, door 
deze verordening worden bepaald. In 
tegenstelling tot de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn dient 
deze verordening een aanzienlijk lager 
plafond voor vergoeding vast te stellen, 
aangezien het alleen betrekking heeft op 
één enkele werking van een KI-systeem, 
terwijl de richtlijn betrekking heeft op een 
aantal producten of zelfs op een 
productlijn van producten die hetzelfde 
gebrek vertonen.

(14) Gelet op de speciale kenmerken 
van KI-systemen moet de voorgestelde 
verordening betrekking hebben op 
materiële en immateriële schade, 
waaronder schade aan immateriële 
eigendommen en gegevens, zoals 
gegevensverlies en -lekken, en ervoor 
zorgen dat schade volledig wordt vergoed, 
in overeenstemming met het grondrecht 
op schadeloosstelling voor geleden 
schade.

Or. en

Amendement 225
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 

(14) In overeenstemming met de 
risicoaansprakelijkheidsstelsels van de 
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lidstaten mag deze verordening alleen 
betrekking hebben op schade aan leven, 
gezondheid, lichamelijke integriteit en 
eigendom. Om dezelfde reden moet het 
bedrag en de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn voor de 
instelling van schadevorderingen, door 
deze verordening worden bepaald. In 
tegenstelling tot de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn dient 
deze verordening een aanzienlijk lager 
plafond voor vergoeding vast te stellen, 
aangezien het alleen betrekking heeft op 
één enkele werking van een KI-systeem, 
terwijl de richtlijn betrekking heeft op een 
aantal producten of zelfs op een productlijn 
van producten die hetzelfde gebrek 
vertonen.

lidstaten mag deze verordening alleen 
betrekking hebben op schade aan leven, 
gezondheid, lichamelijke integriteit en 
eigendom. Om dezelfde reden moet de 
verjaringstermijn voor de instelling van 
schadevorderingen door deze verordening 
worden bepaald. In tegenstelling tot de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn dient 
deze verordening een aanzienlijk lager 
plafond voor vergoeding vast te stellen, 
aangezien het alleen betrekking heeft op 
één enkele werking van een KI-systeem, 
terwijl de richtlijn betrekking heeft op een 
aantal producten of zelfs op een productlijn 
van producten die hetzelfde gebrek 
vertonen.

Or. de

Amendement 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

(15) Op alle fysieke en virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen, 
die niet als KI-systemen met een hoog 
risico in de bijlage bij deze verordening 
staan vermeld, blijft 
schuldaansprakelijkheid van toepassing. 
De nationale wetgeving van de lidstaten, 
met inbegrip van alle relevante 
jurisprudentie, met betrekking tot het 
bedrag, de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn, moet van 
toepassing blijven. Een persoon die door 
een KI-systeem schade lijdt moet evenwel 
het voordeel hebben van het vermoeden 
van schuld van de exploitant.

Schrappen
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Or. en

Amendement 227
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

(15) Op alle fysieke en virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen, 
die niet als KI-systemen met een hoog 
risico in de bijlage bij deze verordening 
staan vermeld, blijft 
schuldaansprakelijkheid van toepassing. 
De nationale wetgeving van de lidstaten, 
met inbegrip van alle relevante 
jurisprudentie, met betrekking tot het 
bedrag, de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn, moet van 
toepassing blijven. Een persoon die door 
een KI-systeem schade lijdt moet evenwel 
het voordeel hebben van het vermoeden 
van schuld van de exploitant.

(15) Op alle fysieke en virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die niet 
worden aangemerkt als risicovol moet, op 
basis van criteria die volgens een heldere 
procedure moeten worden vastgesteld 
onder auspiciën van de Commissie, 
schuldaansprakelijkheid van toepassing 
zijn, niettegenstaande geldende strengere 
nationale en consumentenwetgeving. De 
nationale wetgeving van de lidstaten, met 
inbegrip van alle relevante jurisprudentie, 
met betrekking tot het bedrag, de omvang 
van de vergoeding, alsmede de 
verjaringstermijn, moet van toepassing 
blijven. Een persoon die door een KI-
systeem schade lijdt moet bewijzen dat de 
in de vordering bedoelde schade is 
veroorzaakt door het KI-systeem, maar 
moet het voordeel hebben van het 
vermoeden van schuld van de operator.

Or. en

Amendement 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

(15) Op alle fysieke en virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen, die 
niet als KI-systemen met een hoog risico in 

(15) Op alle fysieke en virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen, die 
niet als KI-systemen met een hoog risico in 
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de bijlage bij deze verordening staan 
vermeld, blijft schuldaansprakelijkheid van 
toepassing. De nationale wetgeving van de 
lidstaten, met inbegrip van alle relevante 
jurisprudentie, met betrekking tot het 
bedrag, de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn, moet van 
toepassing blijven. Een persoon die door 
een KI-systeem schade lijdt moet evenwel 
het voordeel hebben van het vermoeden 
van schuld van de exploitant.

de bijlage bij deze verordening staan 
vermeld, blijft schuldaansprakelijkheid van 
toepassing, tenzij het Hof van Justitie van 
de Europese Unie anders beslist. De 
nationale wetgeving van de lidstaten, met 
inbegrip van hun relevante jurisprudentie, 
met betrekking tot het bedrag, de omvang 
van de vergoeding, alsmede de 
verjaringstermijn, moet van toepassing 
blijven. Een persoon die door een KI-
systeem schade lijdt moet evenwel het 
voordeel hebben van het vermoeden van 
schuld van de exploitant.

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

(15) Op alle fysieke en virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen, die 
niet als KI-systemen met een hoog risico in 
de bijlage bij deze verordening staan 
vermeld, blijft schuldaansprakelijkheid van 
toepassing. De nationale wetgeving van de 
lidstaten, met inbegrip van alle relevante 
jurisprudentie, met betrekking tot het 
bedrag, de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn, moet van 
toepassing blijven. Een persoon die door 
een KI-systeem schade lijdt moet evenwel 
het voordeel hebben van het vermoeden 
van schuld van de exploitant.

(15) Op alle fysieke en virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
worden aangestuurd door KI-systemen, die 
niet als KI-systemen met een hoog risico in 
de bijlage bij deze verordening staan 
vermeld, blijft schuldaansprakelijkheid van 
toepassing. De nationale wetgeving van de 
lidstaten, met inbegrip van alle relevante 
jurisprudentie, met betrekking tot het 
bedrag, de omvang van de vergoeding, 
alsmede de verjaringstermijn, moet van 
toepassing blijven. Een persoon die door 
een KI-systeem schade lijdt moet evenwel 
het voordeel hebben van het vermoeden 
van schuld van de operator.

Or. en

Amendement 230
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

(16) De zorgvuldigheid die van een 
exploitant kan worden verwacht, moet in 
verhouding staan tot i) de aard van het KI-
systeem, ii) het wettelijk beschermde recht 
waarop potentieel inbreuk gemaakt wordt, 
iii) de potentiële schade die het KI-systeem 
kan veroorzaken en iv) de 
waarschijnlijkheid van dergelijke schade. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het feit dat de exploitant mogelijk 
beperkte kennis heeft van de in het KI-
systeem gebruikte algoritmen en gegevens. 
Er moet worden uitgegaan van het 
vermoeden dat de exploitant de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht bij de keuze 
van een geschikt KI-systeem, indien de 
exploitant een KI-systeem heeft 
geselecteerd dat is gecertificeerd op grond 
van [de vrijwillige certificeringsregeling op 
blz. 24 van COM (2020) 65 final]. Er moet 
worden aangenomen dat de exploitant 
tijdens de werking van het KI-systeem de 
nodige zorgvuldigheid heeft betracht, 
wanneer de exploitant kan aantonen dat hij 
het KI-systeem tijdens de werking 
daadwerkelijk en regelmatig heeft 
gemonitord en de fabrikant in kennis heeft 
gesteld van mogelijke onregelmatigheden 
tijdens de werking. Er moet worden 
aangenomen dat de exploitant de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht wat betreft 
het behoud van de operationele 
betrouwbaarheid, wanneer de exploitant 
alle beschikbare updates van de producent 
van het KI-systeem heeft geïnstalleerd.

(16) De zorgvuldigheid die van een 
operator kan worden verwacht, moet in 
verhouding staan tot i) de aard van het KI-
systeem, ii) de aan de operator en het 
publiek verstrekte informatie over de aard 
van het KI-systeem, iii) het wettelijk 
beschermde recht waarop potentieel 
inbreuk gemaakt wordt, iv) de potentiële 
schade die het KI-systeem kan veroorzaken 
en v) de waarschijnlijkheid van dergelijke 
schade. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de operator 
mogelijk beperkte kennis heeft van de in 
het KI-systeem gebruikte algoritmen en 
gegevens, hoewel een toereikend 
informatieniveau moet worden 
gewaarborgd, waarbij relevante 
gebruiksdocumenten en 
ontwerpinstructies, met inbegrip van de 
broncode en de door het KI-systeem 
gebruikte gegevens, eenvoudig 
toegankelijk moeten worden gemaakt 
door middel van verplichte wettelijke 
deponering. Er moet worden uitgegaan van 
het vermoeden dat de operator de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht bij de keuze 
van een geschikt KI-systeem, indien de 
operator een KI-systeem heeft geselecteerd 
dat is gecertificeerd op grond van [de 
vrijwillige certificeringsregeling op blz. 24 
van COM (2020) 65 final]. Er moet 
worden aangenomen dat de operator 
tijdens de werking van het KI-systeem de 
nodige zorgvuldigheid heeft betracht, 
wanneer de operator kan aantonen dat hij 
het KI-systeem tijdens de werking 
daadwerkelijk en regelmatig heeft 
gemonitord en de fabrikant in kennis heeft 
gesteld van mogelijke onregelmatigheden 
tijdens de werking. Er moet worden 
aangenomen dat de operator de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht wat betreft 
het behoud van de operationele 
betrouwbaarheid, wanneer de operator alle 
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beschikbare updates van de producent van 
het KI-systeem heeft geïnstalleerd conform 
de voorwaarden als bedoeld in Richtlijn 
(EU) 2019/770. Er moet terdege rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid 
van de grotendeels op vrijwilligers 
gebaseerde vrije-softwaregemeenschap 
om software te produceren voor het grote 
publiek die geheel of gedeeltelijk kan 
worden geïntegreerd in KI-systemen, 
zonder dat die automatisch wordt 
onderworpen aan de verplichtingen die 
gelden voor bedrijven die op professionele 
wijze digitale inhoud aanbieden.

Or. en

Amendement 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

(16) De zorgvuldigheid die van een 
exploitant kan worden verwacht, moet in 
verhouding staan tot i) de aard van het KI-
systeem, ii) het wettelijk beschermde recht 
waarop potentieel inbreuk gemaakt wordt, 
iii) de potentiële schade die het KI-systeem 
kan veroorzaken en iv) de 
waarschijnlijkheid van dergelijke schade. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het feit dat de exploitant mogelijk 
beperkte kennis heeft van de in het KI-
systeem gebruikte algoritmen en gegevens. 
Er moet worden uitgegaan van het 
vermoeden dat de exploitant de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht bij de keuze 
van een geschikt KI-systeem, indien de 
exploitant een KI-systeem heeft 
geselecteerd dat is gecertificeerd op grond 
van [de vrijwillige certificeringsregeling op 
blz. 24 van COM (2020) 65 final]. Er moet 
worden aangenomen dat de exploitant 
tijdens de werking van het KI-systeem de 

(16) De zorgvuldigheid die van een 
frontend operator kan worden verwacht, 
moet in verhouding staan tot i) de aard van 
het KI-systeem, ii) het wettelijk 
beschermde recht waarop potentieel 
inbreuk gemaakt wordt, iii) de potentiële 
schade die het KI-systeem kan veroorzaken 
en iv) de waarschijnlijkheid van dergelijke 
schade. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de frontend 
operator mogelijk beperkte kennis heeft 
van de in het KI-systeem gebruikte 
algoritmen en gegevens. Er moet worden 
uitgegaan van het vermoeden dat de 
frontend operator de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht bij de keuze 
van een geschikt KI-systeem, indien de 
frontend operator een KI-systeem heeft 
geselecteerd dat is gecertificeerd op grond 
van [de vrijwillige certificeringsregeling op 
blz. 24 van COM (2020) 65 final]. Er moet 
worden aangenomen dat de frontend 
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nodige zorgvuldigheid heeft betracht, 
wanneer de exploitant kan aantonen dat hij 
het KI-systeem tijdens de werking 
daadwerkelijk en regelmatig heeft 
gemonitord en de fabrikant in kennis heeft 
gesteld van mogelijke onregelmatigheden 
tijdens de werking. Er moet worden 
aangenomen dat de exploitant de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht wat betreft 
het behoud van de operationele 
betrouwbaarheid, wanneer de exploitant 
alle beschikbare updates van de producent 
van het KI-systeem heeft geïnstalleerd.

operator tijdens de werking van het KI-
systeem de nodige zorgvuldigheid heeft 
betracht, wanneer de frontend operator 
kan aantonen dat hij het KI-systeem tijdens 
de werking daadwerkelijk en regelmatig 
heeft gemonitord en de backend operator 
in kennis heeft gesteld van mogelijke 
onregelmatigheden tijdens de werking. Er 
moet worden aangenomen dat de frontend 
operator de nodige zorgvuldigheid heeft 
betracht wat betreft het behoud van de 
operationele betrouwbaarheid, wanneer de 
frontend operator alle beschikbare updates 
van de backend operator van het KI-
systeem heeft geïnstalleerd.

Or. en

Amendement 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 16

Ontwerpresolutie Amendement

(16) De zorgvuldigheid die van een 
exploitant kan worden verwacht, moet in 
verhouding staan tot i) de aard van het KI-
systeem, ii) het wettelijk beschermde recht 
waarop potentieel inbreuk gemaakt wordt, 
iii) de potentiële schade die het KI-systeem 
kan veroorzaken en iv) de 
waarschijnlijkheid van dergelijke schade. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het feit dat de exploitant mogelijk 
beperkte kennis heeft van de in het KI-
systeem gebruikte algoritmen en gegevens. 
Er moet worden uitgegaan van het 
vermoeden dat de exploitant de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht bij de keuze 
van een geschikt KI-systeem, indien de 
exploitant een KI-systeem heeft 
geselecteerd dat is gecertificeerd op grond 
van [de vrijwillige certificeringsregeling op 
blz. 24 van COM (2020) 65 final]. Er moet 
worden aangenomen dat de exploitant 

(16) De zorgvuldigheid die van een 
operator kan worden verwacht, moet in 
verhouding staan tot i) de aard van het KI-
systeem, ii) het wettelijk beschermde recht 
waarop potentieel inbreuk gemaakt wordt, 
iii) de potentiële schade die het KI-systeem 
kan veroorzaken en iv) de 
waarschijnlijkheid van dergelijke schade. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het feit dat de operator mogelijk 
beperkte kennis heeft van de in het KI-
systeem gebruikte algoritmen en gegevens. 
Er moet worden uitgegaan van het 
vermoeden dat de operator de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht bij de keuze 
van een geschikt KI-systeem, indien de 
operator een KI-systeem heeft geselecteerd 
dat is gecertificeerd op grond van [de 
vrijwillige certificeringsregeling op blz. 24 
van COM (2020) 65 final]. Er moet 
worden aangenomen dat de operator 
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tijdens de werking van het KI-systeem de 
nodige zorgvuldigheid heeft betracht, 
wanneer de exploitant kan aantonen dat hij 
het KI-systeem tijdens de werking 
daadwerkelijk en regelmatig heeft 
gemonitord en de fabrikant in kennis heeft 
gesteld van mogelijke onregelmatigheden 
tijdens de werking. Er moet worden 
aangenomen dat de exploitant de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht wat betreft 
het behoud van de operationele 
betrouwbaarheid, wanneer de exploitant 
alle beschikbare updates van de producent 
van het KI-systeem heeft geïnstalleerd.

tijdens de werking van het KI-systeem de 
nodige zorgvuldigheid heeft betracht, 
wanneer de operator kan aantonen dat hij 
het KI-systeem tijdens de werking 
daadwerkelijk en regelmatig heeft 
gemonitord en de fabrikant in kennis heeft 
gesteld van mogelijke onregelmatigheden 
tijdens de werking. Er moet worden 
aangenomen dat de operator de nodige 
zorgvuldigheid heeft betracht wat betreft 
het behoud van de operationele 
betrouwbaarheid, wanneer de operator alle 
beschikbare updates van de producent van 
het KI-systeem heeft geïnstalleerd.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

(17) Om de exploitant in staat te stellen 
aan te tonen dat hij geen schuld heeft 
moeten de producenten worden verplicht 
met hem samen te werken. Voorts moet 
zowel op Europese als op niet-Europese 
producenten de verplichting rusten om 
binnen de Unie een vertegenwoordiger 
voor KI-aansprakelijkheid aan te wijzen als 
contactpunt voor het beantwoorden van 
alle verzoeken van de exploitanten, 
waarbij soortgelijke bepalingen in 
aanmerking worden genomen als in artikel 
37 AVG 
(gegevensbeschermingsfunctionarissen), 
artikel 3, punt 41, en artikel 13, lid 4, van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad5 en in 
artikel 4, lid 2, en artikel 5 van 
Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad6 
(gemachtigde van de fabrikant).

(17) Om de operator in staat te stellen 
aan te tonen dat hij geen schuld heeft, en 
de betrokken persoon in staat te stellen 
aan te tonen dat sprake is van schuld, 
moeten de producenten worden verplicht 
met beide partijen samen te werken. 
Voorts moet zowel op Europese als op 
niet-Europese producenten de verplichting 
rusten om binnen de Unie een 
vertegenwoordiger voor KI-
aansprakelijkheid aan te wijzen als 
contactpunt voor het beantwoorden van 
alle verzoeken van de operators, waarbij 
soortgelijke bepalingen in aanmerking 
worden genomen als in artikel 37 AVG 
(gegevensbeschermingsfunctionarissen), 
artikel 3, punt 41, en artikel 13, lid 4, van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad5 en in 
artikel 4, lid 2, en artikel 5 van 
Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad6 
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(gemachtigde van de fabrikant).

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende de goedkeuring van en 
het markttoezicht op motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan en systemen, 
onderdelen en technische eenheden die 
voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot 
intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 
151 van 14.6.2018, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende de goedkeuring van en 
het markttoezicht op motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan en systemen, 
onderdelen en technische eenheden die 
voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot 
intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 
151 van 14.6.2018, blz. 1).

6 Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende markttoezicht en 
productconformiteit en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen 
(EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 
(PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).

6 Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende markttoezicht en 
productconformiteit en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen 
(EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 
(PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 234
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

(17) Om de exploitant in staat te stellen 
aan te tonen dat hij geen schuld heeft 
moeten de producenten worden verplicht 
met hem samen te werken. Voorts moet 
zowel op Europese als op niet-Europese 
producenten de verplichting rusten om 
binnen de Unie een vertegenwoordiger 
voor KI-aansprakelijkheid aan te wijzen als 
contactpunt voor het beantwoorden van 
alle verzoeken van de exploitanten, 
waarbij soortgelijke bepalingen in 
aanmerking worden genomen als in artikel 
37 AVG 
(gegevensbeschermingsfunctionarissen), 

(17) Om de operator in staat te stellen 
aan te tonen dat hij geen schuld heeft 
moeten de producenten worden verplicht 
met hem samen te werken, onder meer 
door goedgedocumenteerde informatie te 
verstrekken. Voorts moet zowel op 
Europese als op niet-Europese producenten 
de verplichting rusten om binnen de Unie 
een vertegenwoordiger voor KI-
aansprakelijkheid aan te wijzen als 
contactpunt voor het beantwoorden van 
alle verzoeken van de operators, waarbij 
soortgelijke bepalingen in aanmerking 
worden genomen als in artikel 37 AVG 
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artikel 3, punt 41, en artikel 13, lid 4, van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad5 en in 
artikel 4, lid 2, en artikel 5 van 
Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad6 
(gemachtigde van de fabrikant).

(gegevensbeschermingsfunctionarissen), 
artikel 3, punt 41, en artikel 13, lid 4, van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad en in 
artikel 4, lid 2, en artikel 5 van 
Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad 
(gemachtigde van de fabrikant).

_________________
5 Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 betreffende de goedkeuring 
van en het markttoezicht op 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en 
(EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van 
Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 
14.6.2018, blz. 1).
6 Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende markttoezicht en 
productconformiteit en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/42/EG en de 
Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en 
(EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 
25.6.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 17

Ontwerpresolutie Amendement

(17) Om de exploitant in staat te stellen 
aan te tonen dat hij geen schuld heeft 
moeten de producenten worden verplicht 
met hem samen te werken. Voorts moet 
zowel op Europese als op niet-Europese 

(17) Om de frontend operator in staat te 
stellen aan te tonen dat hij geen schuld 
heeft moeten de backend operators worden 
verplicht met de frontend operator samen 
te werken. Voorts moet zowel op Europese 
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producenten de verplichting rusten om 
binnen de Unie een vertegenwoordiger 
voor KI-aansprakelijkheid aan te wijzen als 
contactpunt voor het beantwoorden van 
alle verzoeken van de exploitanten, 
waarbij soortgelijke bepalingen in 
aanmerking worden genomen als in artikel 
37 AVG 
(gegevensbeschermingsfunctionarissen), 
artikel 3, punt 41, en artikel 13, lid 4, van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad5 en in 
artikel 4, lid 2, en artikel 5 van 
Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad6 
(gemachtigde van de fabrikant).

als op niet-Europese producenten de 
verplichting rusten om binnen de Unie een 
vertegenwoordiger voor KI-
aansprakelijkheid aan te wijzen als 
contactpunt voor het beantwoorden van 
alle verzoeken van de frontend operators, 
waarbij soortgelijke bepalingen in 
aanmerking worden genomen als in artikel 
37 AVG 
(gegevensbeschermingsfunctionarissen), 
artikel 3, punt 41, en artikel 13, lid 4, van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad5 en in 
artikel 4, lid 2, en artikel 5 van 
Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad6 
(gemachtigde van de fabrikant).

_________________ _________________
5 Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende de goedkeuring van en 
het markttoezicht op motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan en systemen, 
onderdelen en technische eenheden die 
voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot 
intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 
151 van 14.6.2018, blz. 1).

5 Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad van 30 mei 
2018 betreffende de goedkeuring van en 
het markttoezicht op motorvoertuigen en 
aanhangwagens daarvan en systemen, 
onderdelen en technische eenheden die 
voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot 
intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 
151 van 14.6.2018, blz. 1).

6 Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende markttoezicht en 
productconformiteit en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen 
(EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 
(PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).

6 Verordening (EU) 2019/1020 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende markttoezicht en 
productconformiteit en tot wijziging van 
Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen 
(EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 
(PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 18
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Ontwerpresolutie Amendement

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 
ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur. Het gebruik van KI-
systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve grote impact hebben op de 
capaciteit en mogelijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups wat betreft de verzekering en 
financiering van hun op nieuwe 
technologieën gebaseerde projecten. 
Aansprakelijkheid heeft derhalve niet 
alleen tot doel belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van personen te 
beschermen, maar is ook een factor die 
bepaalt of bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups, 
in staat zijn kapitaal aan te trekken, te 
innoveren en uiteindelijk nieuwe 
producten en diensten aan te bieden, 
alsook of de klanten bereid zijn dergelijke 
producten en diensten te gebruiken 
ondanks de potentiële risico’s en 
juridische argumenten die tegen hen 
worden gebruikt.

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 
ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur. Het gebruik van KI-
systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve impact hebben op de capaciteit en 
mogelijkheden van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) en start-ups wat 
betreft de verzekering en financiering van 
hun op nieuwe technologieën gebaseerde 
projecten.

Or. fr

Amendement 237
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 
ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur. Het gebruik van KI-

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 
ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur, met inbegrip van 
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systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve grote impact hebben op de 
capaciteit en mogelijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups wat betreft de verzekering en 
financiering van hun op nieuwe 
technologieën gebaseerde projecten. 
Aansprakelijkheid heeft derhalve niet 
alleen tot doel belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van personen te 
beschermen, maar is ook een factor die 
bepaalt of bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups, in 
staat zijn kapitaal aan te trekken, te 
innoveren en uiteindelijk nieuwe producten 
en diensten aan te bieden, alsook of de 
klanten bereid zijn dergelijke producten en 
diensten te gebruiken ondanks de 
potentiële risico’s en juridische 
argumenten die tegen hen worden 
gebruikt.

afvalbeheer en recycling. Het gebruik van 
KI-systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve grote impact hebben op de 
capaciteit en mogelijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups wat betreft de verzekering en 
financiering van hun op nieuwe 
technologieën gebaseerde onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten. Aansprakelijkheid 
heeft derhalve niet alleen tot doel 
belangrijke wettelijk beschermde rechten 
van personen te beschermen, maar is ook 
een factor die bepaalt of bedrijven, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen en start-ups, in staat zijn 
kapitaal aan te trekken, te innoveren, 
onderzoek te doen en uiteindelijk nieuwe 
producten en diensten aan te bieden die 
bijdragen aan het welzijn van de 
samenleving, alsook of de klanten 
dergelijke producten en diensten 
vertrouwen en bereid zijn deze te 
gebruiken ondanks de potentiële risico’s en 
juridische argumenten die ertegen worden 
gebruikt. Gezien de dynamische risico’s in 
verband met KI-systemen waaraan het 
gehele publiek mogelijk wordt 
blootgesteld, moeten de regels inzake 
wettelijke aansprakelijkheid een hoog 
beschermingsniveau bieden aan mogelijk 
getroffen personen en publieke goederen. 

Or. en

Amendement 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 
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ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur. Het gebruik van KI-
systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve grote impact hebben op de 
capaciteit en mogelijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups wat betreft de verzekering en 
financiering van hun op nieuwe 
technologieën gebaseerde projecten. 
Aansprakelijkheid heeft derhalve niet 
alleen tot doel belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van personen te 
beschermen, maar is ook een factor die 
bepaalt of bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups, in 
staat zijn kapitaal aan te trekken, te 
innoveren en uiteindelijk nieuwe producten 
en diensten aan te bieden, alsook of de 
klanten bereid zijn dergelijke producten en 
diensten te gebruiken ondanks de 
potentiële risico’s en juridische 
argumenten die tegen hen worden 
gebruikt.

ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur. Het gebruik van KI-
systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve grote impact hebben op de 
capaciteit en mogelijkheden van kmo’s en 
start-ups wat betreft de verzekering en 
financiering van hun op nieuwe 
technologieën gebaseerde projecten. 
Aansprakelijkheid heeft derhalve niet 
alleen tot doel belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van personen te 
beschermen, maar is ook een factor die 
bepaalt of bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups, in 
staat zijn kapitaal aan te trekken, te 
innoveren en uiteindelijk nieuwe producten 
en diensten aan te bieden, alsook of de 
klanten bereid zijn dergelijke producten en 
diensten te gebruiken ondanks de 
potentiële risico’s en juridische 
argumenten die ertegen worden gebruikt.

Or. en

Amendement 239
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 
ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur. Het gebruik van KI-
systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve grote impact hebben op de 
capaciteit en mogelijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups wat betreft de verzekering en 

(18) De wetgever moet rekening houden 
met de aansprakelijkheidsrisico’s die 
verbonden zijn aan de KI-systemen 
gedurende hun hele levenscyclus, van de 
ontwikkeling tot het gebruik tot het einde 
van de levensduur. Het gebruik van KI-
systemen in een product of dienst vormt 
een financieel risico voor bedrijven en zal 
derhalve grote impact hebben op de 
capaciteit en mogelijkheden van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups wat betreft de verzekering en 
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financiering van hun op nieuwe 
technologieën gebaseerde projecten. 
Aansprakelijkheid heeft derhalve niet 
alleen tot doel belangrijke wettelijk 
beschermde rechten van personen te 
beschermen, maar is ook een factor die 
bepaalt of bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en start-ups, in 
staat zijn kapitaal aan te trekken, te 
innoveren en uiteindelijk nieuwe producten 
en diensten aan te bieden, alsook of de 
klanten bereid zijn dergelijke producten en 
diensten te gebruiken ondanks de 
potentiële risico’s en juridische 
argumenten die tegen hen worden gebruikt.

financiering van hun op nieuwe 
technologieën gebaseerde projecten. 
Aansprakelijkheid heeft derhalve niet 
alleen tot doel wettelijk beschermde 
rechten van personen te beschermen, maar 
is ook een factor die bepaalt of bedrijven, 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen en start-ups, in staat zijn 
kapitaal aan te trekken, te innoveren en 
uiteindelijk nieuwe producten en diensten 
aan te bieden, alsook of de klanten bereid 
zijn dergelijke producten en diensten te 
gebruiken ondanks de potentiële risico’s en 
juridische argumenten die tegen hen 
worden gebruikt.

Or. en

Amendement 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

(19) Verzekeringen kunnen helpen om 
ervoor te zorgen dat slachtoffers effectieve 
compensatie kunnen krijgen en om de 
risico’s van alle verzekerden te bundelen. 
Een van de factoren waarop 
verzekeringsmaatschappijen hun aanbod 
van verzekeringsproducten en -diensten 
stoelen is de risicobeoordeling die 
gebaseerd is op de toegang tot gegevens 
over claims in het verleden. Een gebrek 
aan toegang tot, of een onvoldoende 
hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige 
gegevens, kan een reden zijn waarom het 
in het begin moeilijk is 
verzekeringsproducten voor nieuwe en 
opkomende technologieën te ontwikkelen. 
Een betere toegang tot en optimalisering 
van het gebruik van door nieuwe 
technologieën gegenereerde gegevens zal 
de verzekeraars echter beter in staat 
stellen om nieuwe risico’s in modellen te 

Schrappen
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vatten en de ontwikkeling van meer 
innovatieve dekkingen te bevorderen.

Or. fr

Amendement 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

(19) Verzekeringen kunnen helpen om 
ervoor te zorgen dat slachtoffers effectieve 
compensatie kunnen krijgen en om de 
risico’s van alle verzekerden te bundelen. 
Een van de factoren waarop 
verzekeringsmaatschappijen hun aanbod 
van verzekeringsproducten en -diensten 
stoelen is de risicobeoordeling die 
gebaseerd is op de toegang tot gegevens 
over claims in het verleden. Een gebrek 
aan toegang tot, of een onvoldoende 
hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige 
gegevens, kan een reden zijn waarom het 
in het begin moeilijk is 
verzekeringsproducten voor nieuwe en 
opkomende technologieën te ontwikkelen. 
Een betere toegang tot en optimalisering 
van het gebruik van door nieuwe 
technologieën gegenereerde gegevens zal 
de verzekeraars echter beter in staat 
stellen om nieuwe risico’s in modellen te 
vatten en de ontwikkeling van meer 
innovatieve dekkingen te bevorderen.

Schrappen

Or. en

Amendement 242
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 19
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Ontwerpresolutie Amendement

(19) Verzekeringen kunnen helpen om 
ervoor te zorgen dat slachtoffers effectieve 
compensatie kunnen krijgen en om de 
risico’s van alle verzekerden te bundelen. 
Een van de factoren waarop 
verzekeringsmaatschappijen hun aanbod 
van verzekeringsproducten en -diensten 
stoelen is de risicobeoordeling die 
gebaseerd is op de toegang tot gegevens 
over claims in het verleden. Een gebrek 
aan toegang tot, of een onvoldoende 
hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige 
gegevens, kan een reden zijn waarom het 
in het begin moeilijk is 
verzekeringsproducten voor nieuwe en 
opkomende technologieën te ontwikkelen. 
Een betere toegang tot en optimalisering 
van het gebruik van door nieuwe 
technologieën gegenereerde gegevens zal 
de verzekeraars echter beter in staat stellen 
om nieuwe risico’s in modellen te vatten en 
de ontwikkeling van meer innovatieve 
dekkingen te bevorderen.

(19) Verzekeringen kunnen helpen om 
ervoor te zorgen dat slachtoffers effectieve 
compensatie kunnen krijgen en om de 
risico’s van alle verzekerden te bundelen. 
Een van de factoren waarop 
verzekeringsmaatschappijen hun aanbod 
van verzekeringsproducten en -diensten 
stoelen is de risicobeoordeling die 
gebaseerd is op de toegang tot gegevens 
over claims in het verleden. Een gebrek 
aan toegang tot, of een onvoldoende 
hoeveelheid kwalitatief hoogwaardige 
gegevens, kan een reden zijn waarom het 
in het begin moeilijk is 
verzekeringsproducten voor nieuwe en 
opkomende technologieën te ontwikkelen. 
Een betere toegang tot en optimalisering 
van het gebruik van door nieuwe 
technologieën gegenereerde gegevens, 
gekoppeld aan de plicht om 
goedgedocumenteerde informatie te 
verstrekken, zal de verzekeraars echter 
beter in staat stellen om nieuwe risico’s in 
modellen te vatten en de ontwikkeling van 
meer innovatieve dekkingen te bevorderen.

Or. en

Amendement 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 

Schrappen
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productsoorten (bijv. elektrische 
goederen), hetgeen betekent dat er 
gewoonlijk voor de verzekerde een 
verzekeringsproduct beschikbaar zal zijn. 
Als er behoefte is aan een nieuwe soort 
verzekering, zal de verzekeringsmarkt een 
adequate oplossing ontwikkelen en 
aanbieden en daarmee het tekort aan 
verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 
vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

Or. en

Amendement 244
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. De 
lidstaten moeten worden aangemoedigd 
om een bijzonder schadefonds op te zetten 
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vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

in aanvulling op de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekering om ervoor 
te zorgen dat schade effectief kan worden 
vergoed wanneer er geen 
verzekeringsdekking bestaat. Om de 
rechtszekerheid te waarborgen en te 
voldoen aan de verplichting om alle 
potentiële betrokken personen te 
informeren, wordt het bestaan van de 
verzekering en het fonds publiekelijk 
zichtbaar gemaakt middels een 
individueel registratienummer dat wordt 
vermeld in een specifiek EU-register, 
zodat iedereen die met het KI-systeem in 
contact komt, zich op de hoogte kan 
stellen van de verhaalsmogelijkheden in 
geval van schade, de daaraan verbonden 
beperkingen van de aansprakelijkheid, de 
naam en functie van de operator en alle 
andere relevante informatie.

Or. en

Amendement 245
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
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tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 
vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

tekort aan verzekeringen aanvullen.

Or. de

Amendement 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 
vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen.
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Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 
vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

(20) Aangezien gegevens van eerdere 
claims ontbreken, moet worden 
onderzocht hoe en onder welke 
voorwaarden aansprakelijkheid kan 
worden verzekerd. Er zijn reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Een 
standaardoplossing voor alle gevallen is 
echter lastig te verwezenlijken en de 
verzekeringsmarkt heeft tijd nodig om 
aanpassingen door te voeren. De 
Commissie moet nauw samenwerken met 
de verzekeringsmarkt om innovatieve 
verzekeringsproducten te ontwikkelen die 
het tekort aan verzekeringen kunnen 
aanvullen. In uitzonderlijke gevallen, 
waarin de vergoeding de in deze 
verordening vastgestelde 
maximumbedragen aanzienlijk 
overschrijdt, moeten de lidstaten worden 
aangemoedigd om voor een beperkte 
periode een bijzonder schadefonds op te 
zetten dat de specifieke behoeften van die 
gevallen opvangt.

Or. en
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Amendement 248
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 
vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
van eerdere claims vanwege bijvoorbeeld 
de bijwerking van de algoritmen of de 
anonimisering van de gegevens zijn er 
reeds verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 
vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

Or. fr

Amendement 249
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

(20) Ondanks het gebrek aan gegevens (20) Ondanks het gebrek aan gegevens 
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van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, waarin de 
vergoeding de in deze verordening 
vastgestelde maximumbedragen 
aanzienlijk overschrijdt, moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om voor 
een beperkte periode een bijzonder 
schadefonds op te zetten dat de specifieke 
behoeften van die gevallen opvangt.

van eerdere claims zijn er reeds 
verzekeringsproducten die worden 
ontwikkeld per gebied en per dekking 
naargelang de ontwikkeling van de 
technologie. Veel verzekeraars zijn 
gespecialiseerd in bepaalde 
marktsegmenten (bijv. kmo’s) of in het 
aanbieden van dekking voor bepaalde 
productsoorten (bijv. elektrische goederen), 
hetgeen betekent dat er gewoonlijk voor de 
verzekerde een verzekeringsproduct 
beschikbaar zal zijn. Als er behoefte is aan 
een nieuwe soort verzekering, zal de 
verzekeringsmarkt een adequate oplossing 
ontwikkelen en aanbieden en daarmee het 
tekort aan verzekeringen aanvullen. In 
uitzonderlijke gevallen, zoals een 
gebeurtenis waarin sprake is van 
collectieve schade, waarin de vergoeding 
de in deze verordening vastgestelde 
maximumbedragen aanzienlijk 
overschrijdt, moeten de lidstaten worden 
aangemoedigd om voor een beperkte 
periode een bijzonder schadefonds op te 
zetten dat de specifieke behoeften van die 
gevallen opvangt.

Or. ro

Amendement 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

(21) Het is van cruciaal belang te 
benadrukken dat toekomstige wijzigingen 
van deze tekst tegelijk plaatsvindt met de 
herziening van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn. De 
invoering van een nieuwe 
aansprakelijkheidsregeling voor de 
exploitant van KI-systemen vereist een 
nauwe coördinatie tussen de bepalingen 
van deze verordening en de herziening van 

(21) Het is van cruciaal belang te 
benadrukken dat toekomstige wijzigingen 
van deze tekst tegelijk plaatsvindt met de 
herziening van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn. De 
invoering van een nieuwe 
aansprakelijkheidsregeling voor de 
frontend operator en de backend operator 
van KI-systemen vereist een nauwe 
coördinatie tussen de bepalingen van deze 
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de productaansprakelijkheidsrichtlijn, 
zowel wat betreft de inhoud maar als wat 
betreft de aanpak, zodat zij samen een 
samenhangend aansprakelijkheidskader 
voor KI-systemen zullen vormen, waarbij 
de belangen van de producent, de 
exploitant en de betrokken persoon wat 
betreft het aansprakelijkheidsrisico in 
evenwicht worden gebracht. De 
aanpassing en stroomlijning van de 
definities van “KI-systeem”, “exploitant”, 
“ontwikkelaar”, “gebrek”, “product” en 
“dienst” in alle onderdelen van de 
wetgeving is derhalve noodzakelijk.

verordening en de herziening van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn, zowel 
wat betreft de inhoud als wat betreft de 
aanpak, zodat zij samen een samenhangend 
aansprakelijkheidskader voor KI-systemen 
zullen vormen.

Or. en


