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Amendement 251
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

(21) Het is van cruciaal belang te 
benadrukken dat toekomstige wijzigingen 
van deze tekst tegelijk plaatsvinden 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 
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.

(21) Het is van cruciaal belang te 
benadrukken dat toekomstige wijzigingen 
van deze tekst tegelijk plaatsvinden met de 
herziening van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn, 
teneinde op alomvattende en consistente 
wijze de rechten en plichten van alle 
betrokken partijen te herzien. De 
invoering van een nieuwe 
aansprakelijkheidsregeling voor de 
operator van KI-systemen vereist een 
nauwe coördinatie tussen de bepalingen 
van deze verordening en de herziening van 
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 operator, 
de consument en de betrokken persoon wat 
betreft het aansprakelijkheidsrisico en de 
relevante compensatiemodaliteiten in 
evenwicht worden gebracht. De aanpassing 
en stroomlijning van de definities van “KI-
systeem”, “operator”, “ontwikkelaar”, 
“gebrek”, “product” en “dienst” in alle 
onderdelen van de wetgeving is derhalve 
noodzakelijk.

Or. en

Amendement 252
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement
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(21) Het is van cruciaal belang te 
benadrukken dat toekomstige wijzigingen 
van deze tekst tegelijk plaatsvinden 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 
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.

(21) Het is van cruciaal belang te 
benadrukken dat toekomstige wijzigingen 
van deze tekst tegelijk plaatsvinden met de 
herziening van de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn. De 
invoering van een nieuwe 
aansprakelijkheidsregeling voor de 
operator van KI-systemen vereist een 
nauwe coördinatie tussen de bepalingen 
van deze verordening en de herziening van 
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 operator 
en de betrokken persoon wat betreft het 
aansprakelijkheidsrisico in evenwicht 
worden gebracht. De aanpassing en 
stroomlijning van de definities van “KI-
systeem”, “operator”, “ontwikkelaar”, 
“gebrek”, “product” en “dienst” in alle 
onderdelen van de wetgeving is derhalve 
noodzakelijk en moet gelijktijdig 
plaatsvinden.

Or. en

Amendement 253
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(21 bis) Als het op 
aansprakelijkheid aankomt, is een op 
risico’s gebaseerde benadering van KI 
niet meer geschikt, aangezien de schade 
reeds is berokkend en het product 
risicovol is gebleken. Ook de zogeheten 
toepassingen met een laag risico kunnen 
ernstige schade veroorzaken. De 
aansprakelijkheid voor producten met een 
KI-toepassing moet dus getrapt benaderd 
worden. In eerste instantie moet de 
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frondendoperator 
schuldaansprakelijkheid dragen, en moet 
de betrokken persoon het recht hebben 
een schadevergoeding te eisen. Als de 
frontendoperator kan bewijzen dat hij de 
zorgplicht heeft nageleefd, bestaande uit 
de regelmatige installatie van alle 
beschikbare updates, toont hij de 
afwezigheid van zijn schuld aan. Als aan 
de zorgplicht is voldaan, moet passende 
zorgvuldigheid worden verondersteld. In 
tweede instantie, wanneer de afwezigheid 
van de schuld van de frontendoperator is 
vastgesteld, draagt de producent of de 
backendoperator risicoaansprakelijkheid. 
Deze benadering in twee trappen is 
essentieel om te waarborgen dat 
slachtoffers effectief worden vergoed voor 
schade die is veroorzaakt door door KI 
aangestuurde systemen.

Or. en

Amendement 254
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

(22) Gelet op de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het creëren van een 
toekomstgerichte en uniforme aanpak op 
het niveau van de Unie, waarbij 
gemeenschappelijke Europese normen voor 
onze burgers en bedrijven worden 
vastgesteld en de samenhang tussen de 
rechten en de rechtszekerheid in de hele 
Unie wordt gewaarborgd, teneinde 
versnippering van de digitale eengemaakte 
markt te voorkomen, hetgeen de 
instandhouding van de digitale 
soevereiniteit en de bevordering van 
digitale innovatie in Europa zou 
belemmeren, dienen de 
aansprakelijkheidsregelingen voor KI-

(22) Gelet op de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het creëren van een 
toekomstgerichte en uniforme aanpak op 
het niveau van de Unie, waarbij 
gemeenschappelijke Europese normen voor 
onze burgers en bedrijven worden 
vastgesteld en de samenhang tussen de 
rechten en de rechtszekerheid in de hele 
Unie wordt gewaarborgd, teneinde 
versnippering van de digitale eengemaakte 
markt te voorkomen, hetgeen de 
instandhouding van de digitale 
soevereiniteit, de bevordering van digitale 
innovatie en de waarborging van een hoog 
beschermingsniveau voor burger- en 
consumentenrechten in Europa zou 
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systemen volledig te worden 
geharmoniseerd. Daar deze doelstelling 
niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt als gevolg van de 
snelle technologische veranderingen, de 
grensoverschrijdende ontwikkeling en het 
grensoverschrijdende gebruik van KI-
systemen en, ten slotte, de conflicterende 
wetgevingsinitiatieven in de Unie, maar 
vanwege de omvang of de gevolgen van 
het optreden, beter door de Unie kunnen 
worden verwezenlijkt, De Unie kan 
maatregelen vaststellen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel dat in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is neergelegd. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

belemmeren, dienen de 
aansprakelijkheidsregelingen voor KI-
systemen volledig te worden 
geharmoniseerd. Daar deze doelstelling 
niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt als gevolg van de 
snelle technologische veranderingen, de 
grensoverschrijdende ontwikkeling en het 
grensoverschrijdende gebruik van KI-
systemen en, ten slotte, de conflicterende 
wetgevingsinitiatieven in de Unie, maar 
vanwege de omvang of de gevolgen van 
het optreden, beter door de Unie kunnen 
worden verwezenlijkt, De Unie kan 
maatregelen vaststellen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel dat in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is neergelegd. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 255
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

(22) Gelet op de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het creëren van een 
toekomstgerichte en uniforme aanpak op 
het niveau van de Unie, waarbij 
gemeenschappelijke Europese normen voor 
onze burgers en bedrijven worden 
vastgesteld en de samenhang tussen de 
rechten en de rechtszekerheid in de hele 
Unie wordt gewaarborgd, teneinde 
versnippering van de digitale eengemaakte 
markt te voorkomen, hetgeen de 
instandhouding van de digitale 
soevereiniteit en de bevordering van 
digitale innovatie in Europa zou 

(22) Gelet op de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het creëren van een 
uniforme aanpak, die is gestoeld op het 
beginsel van veiligheid en 
betrouwbaarheid van producten, waarbij 
gemeenschappelijke Europese normen voor 
onze burgers en bedrijven worden 
vastgesteld en de samenhang tussen de 
rechten en de rechtszekerheid in de hele 
Unie wordt gewaarborgd, teneinde 
versnippering van de digitale eengemaakte 
markt te voorkomen, hetgeen de 
instandhouding van de digitale 
soevereiniteit en de bevordering van 
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belemmeren, dienen de 
aansprakelijkheidsregelingen voor KI-
systemen volledig te worden 
geharmoniseerd. Daar deze doelstelling 
niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt als gevolg van de 
snelle technologische veranderingen, de 
grensoverschrijdende ontwikkeling en het 
grensoverschrijdende gebruik van KI-
systemen en, ten slotte, de conflicterende 
wetgevingsinitiatieven in de Unie, maar 
vanwege de omvang of de gevolgen van 
het optreden, beter door de Unie kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

digitale innovatie in Europa zou 
belemmeren, dienen de 
aansprakelijkheidsregelingen voor KI-
systemen volledig te worden 
geharmoniseerd. Daar deze doelstelling 
niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt als gevolg van de 
snelle technologische veranderingen, de 
grensoverschrijdende ontwikkeling en het 
grensoverschrijdende gebruik van KI-
systemen en, ten slotte, de conflicterende 
wetgevingsinitiatieven in de Unie, maar 
vanwege de omvang of de gevolgen van 
het optreden, beter door de Unie kan 
worden verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken,

Or. fr

Amendement 256
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Deze verordening bevat regels voor de 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van natuurlijke en 
rechtspersonen jegens de exploitant van 
KI-systemen.

Deze verordening bevat regels voor de 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van natuurlijke en 
rechtspersonen jegens de frontend- en de 
backendoperator van KI-systemen.

Or. en

Amendement 257
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Deze verordening bevat regels voor de 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van natuurlijke en 
rechtspersonen jegens de exploitant van 
KI-systemen.

Deze verordening bevat regels voor de 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van natuurlijke en 
rechtspersonen jegens de operator van KI-
systemen.

Or. en

Amendement 258
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Deze verordening bevat regels voor de 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van natuurlijke en 
rechtspersonen jegens de exploitant van 
KI-systemen.

Deze verordening bevat regels voor de 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid van natuurlijke en 
rechtspersonen jegens de operator van KI-
systemen.

Or. en

Amendement 259
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
schade is toegebracht door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of processen 
die door een KI-systeem aangestuurd zijn, 
aan het leven, de gezondheid, de 
lichamelijke integriteit of het eigendom 
van een natuurlijke of rechtspersoon.

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
schade is toegebracht door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of processen 
die door een KI-systeem of een autonoom 
besluitvormingssysteem aangestuurd zijn, 
aan het leven, de gezondheid, de 
lichamelijke integriteit en het eigendom 
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van een natuurlijke of rechtspersoon, met 
inbegrip van de gegevens en de digitale 
omgeving van de betrokken persoon, 
evenals andere wettelijke rechten erga 
omnes, indien de schending van deze 
rechten tot materiële schade kan leiden.

Or. en

Amendement 260
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
schade is toegebracht door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of processen 
die door een KI-systeem aangestuurd zijn, 
aan het leven, de gezondheid, de 
lichamelijke integriteit of het eigendom 
van een natuurlijke of rechtspersoon.

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
schade is toegebracht door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of processen 
die door een KI-systeem aangestuurd zijn, 
aan het leven, de gezondheid, de 
lichamelijke integriteit en het eigendom 
van een natuurlijke of rechtspersoon, of 
waar significante immateriële schade aan 
een particulier of rechtspersoon is 
berokkend.

Or. en

Amendement 261
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
schade is toegebracht door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of 
processen die door een KI-systeem 

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
typische schade is toegebracht door een 
geconnecteerd en zelflerend apparaat, 
digitale inhoud, een digitaal goed en/of 
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aangestuurd zijn, aan het leven, de 
gezondheid, de lichamelijke integriteit of 
het eigendom van een natuurlijke of 
rechtspersoon.

een digitale dienst aan een natuurlijke of 
rechtspersoon.

Or. en

Amendement 262
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
schade is toegebracht door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of processen 
die door een KI-systeem aangestuurd zijn, 
aan het leven, de gezondheid, de 
lichamelijke integriteit of het eigendom 
van een natuurlijke of rechtspersoon.

1. Deze verordening is van toepassing 
op het grondgebied van de Unie waar 
schade is toegebracht door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of processen 
die door een KI-systeem aangestuurd zijn, 
aan het leven, de gezondheid, de 
lichamelijke, psychische of morele 
integriteit of het eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon.

Or. fr

Amendement 263
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Elke overeenkomst tussen een 
exploitant van een KI-systeem en een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
schade lijdt door het KI-systeem, waarin de 
in deze verordening vastgestelde rechten en 
verplichtingen worden omzeild of beperkt, 
is nietig, ongeacht of deze overeenkomst 
voor of na het intreden van de schade is 
gesloten.

2. Elke overeenkomst tussen een 
operator van een KI-systeem en een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
schade lijdt door het KI-systeem, waarin de 
in deze verordening vastgestelde rechten en 
verplichtingen worden omzeild of beperkt, 
is met betrekking tot de in deze 
verordening bepaalde rechten en plichten 
niet rechtsgeldig, ongeacht of deze 
overeenkomst voor of na het intreden van 
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de schade is gesloten.

Or. en

Amendement 264
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Elke overeenkomst tussen een 
exploitant van een KI-systeem en een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
schade lijdt door het KI-systeem, waarin de 
in deze verordening vastgestelde rechten en 
verplichtingen worden omzeild of beperkt, 
is nietig, ongeacht of deze overeenkomst 
voor of na het intreden van de schade is 
gesloten.

2. Elke overeenkomst tussen een 
frontend- of backendoperator van een KI-
systeem en een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die schade lijdt door het KI-
systeem, waarin de in deze verordening 
vastgestelde rechten en verplichtingen 
worden omzeild of beperkt, is nietig, 
ongeacht of deze overeenkomst voor of na 
het intreden van de schade is gesloten.

Or. en

Amendement 265
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Elke overeenkomst tussen een 
exploitant van een KI-systeem en een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
schade lijdt door het KI-systeem, waarin de 
in deze verordening vastgestelde rechten en 
verplichtingen worden omzeild of beperkt, 
is nietig, ongeacht of deze overeenkomst 
voor of na het intreden van de schade is 
gesloten.

2. Elke overeenkomst tussen een 
operator van een KI-systeem en een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
schade lijdt door het KI-systeem, waarin de 
in deze verordening vastgestelde rechten en 
verplichtingen worden omzeild of beperkt, 
is nietig, ongeacht of deze overeenkomst 
voor of na het intreden van de schade is 
gesloten.

Or. en
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Amendement 266
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Elke overeenkomst tussen een 
exploitant van een KI-systeem en een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
schade lijdt door het KI-systeem, waarin de 
in deze verordening vastgestelde rechten en 
verplichtingen worden omzeild of beperkt, 
is nietig, ongeacht of deze overeenkomst 
voor of na het intreden van de schade is 
gesloten.

2. Elke overeenkomst tussen een 
exploitant van een KI-systeem en een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
schade lijdt door het KI-systeem, waarin de 
in deze verordening vastgestelde rechten en 
verplichtingen worden omzeild of beperkt, 
is nietig, ook als deze overeenkomst vóór 
het verschijnen van de schade is gesloten.

Or. en

Amendement 267
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan eventuele aanvullende 
aansprakelijkheidsvorderingen die 
voortvloeien uit contractuele verhoudingen 
tussen de exploitant en de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die door het KI-
systeem schade heeft geleden.

3. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan eventuele aanvullende 
aansprakelijkheidsvorderingen die 
voortvloeien uit contractuele verhoudingen 
tussen de operator en de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die door het KI-
systeem schade heeft geleden, alsook uit 
regelgeving inzake 
productaansprakelijkheid, 
consumentenbescherming, 
antidiscriminatie, arbeids- en 
milieubescherming.

Or. en
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Amendement 268
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan eventuele aanvullende 
aansprakelijkheidsvorderingen die 
voortvloeien uit contractuele verhoudingen 
tussen de exploitant en de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die door het KI-
systeem schade heeft geleden.

3. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan eventuele aanvullende 
aansprakelijkheidsvorderingen die 
voortvloeien uit contractuele verhoudingen 
tussen de exploitant en de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die door het KI-
systeem schade heeft geleden, op grond 
waarvan volgens het nationaal of 
Unierecht een vordering tegen de 
exploitant kan worden ingesteld.

Or. en

Amendement 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 2 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan eventuele aanvullende 
aansprakelijkheidsvorderingen die 
voortvloeien uit contractuele verhoudingen 
tussen de exploitant en de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die door het KI-
systeem schade heeft geleden.

3. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan eventuele aanvullende 
aansprakelijkheidsvorderingen die 
voortvloeien uit contractuele verhoudingen 
tussen de operator en de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die door het KI-
systeem schade heeft geleden.

Or. en

Amendement 270
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter a
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Ontwerpresolutie Amendement

(a) “KI-systeem”: een systeem dat 
intelligent gedrag vertoont door bepaalde 
inbreng te analyseren en – met een zekere 
mate van zelfstandigheid – actie te 
ondernemen om specifieke doelstellingen 
te verwezenlijken. KI-systemen kunnen 
uitsluitend uit software bestaan en actief 
zijn in de virtuele wereld, maar kunnen ook 
in hardwareapparaten zijn geïntegreerd;

(a) “KI-systeem”: een systeem dat 
methoden en procedures omvat die het 
voor technische systemen mogelijk maken 
hun omgeving waar te nemen, de 
perceptie te verwerken en zelfstandig 
problemen op te lossen, beslissingen te 
nemen, te handelen en te leren van de 
gevolgen van deze beslissingen en 
handelingen. KI-systemen kunnen 
uitsluitend uit software bestaan en actief 
zijn in de virtuele wereld, maar kunnen ook 
in hardwareapparaten zijn geïntegreerd;

Or. de

Amendement 271
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) “KI-systeem”: een systeem dat 
intelligent gedrag vertoont door bepaalde 
inbreng te analyseren en – met een zekere 
mate van zelfstandigheid – actie te 
ondernemen om specifieke doelstellingen 
te verwezenlijken. KI-systemen kunnen 
uitsluitend uit software bestaan en actief 
zijn in de virtuele wereld, maar kunnen 
ook in hardwareapparaten zijn 
geïntegreerd;

(a) “KI-systeem”: een systeem dat 
gedrag vertoont dat intelligentie simuleert 
door bepaalde inbreng te analyseren en – 
met een zekere mate van zelfstandigheid – 
actie te ondernemen om specifieke 
doelstellingen te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 272
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter a
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Ontwerpresolutie Amendement

(a) “KI-systeem”: een systeem dat 
intelligent gedrag vertoont door bepaalde 
inbreng te analyseren en – met een zekere 
mate van zelfstandigheid – actie te 
ondernemen om specifieke doelstellingen 
te verwezenlijken. KI-systemen kunnen 
uitsluitend uit software bestaan en actief 
zijn in de virtuele wereld, maar kunnen ook 
in hardwareapparaten zijn geïntegreerd;

(a) “KI-systeem”: een systeem dat 
intelligent gedrag vertoont door de 
omgeving te analyseren en – met een 
zekere mate van zelfstandigheid – actie te 
ondernemen om specifieke doelstellingen 
te verwezenlijken. KI-systemen kunnen 
uitsluitend uit software bestaan en actief 
zijn in de virtuele wereld, maar kunnen ook 
in hardwareapparaten zijn geïntegreerd;

Or. en

Amendement 273
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a bis) “systeem voor geautomatiseerde 
besluitvorming, besluitondersteuning of 
besluitfundering”: een procedure waarbij 
besluiten initieel, gedeeltelijk of volledig, 
door middel van software of door gebruik 
van een dienst, aan een operator worden 
gedelegeerd, die vervolgens automatische 
besluitvormingsmodellen gebruikt om een 
handeling uit te voeren;

Or. en

Amendement 274
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) “autonoom”: een KI-systeem dat 
kan functioneren door bepaalde inbreng 
waar te nemen, zonder een reeks vooraf 

(b) “autonoom”: een KI-systeem of 
geautomatiseerd besluitvormingssysteem 
dat kan functioneren namens zijn eigenaar 
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vastgestelde instructies te moeten volgen, 
ondanks dat zijn gedrag beperkt wordt door 
het doel dat voor de werking ervan is 
vastgesteld en andere relevante 
ontwerpkeuzen die de ontwikkelaars 
hebben gemaakt;

maar zonder tussenkomst van die entiteit, 
dat een bepaalde inbreng waarneemt en 
verder gaat dan een reeks vooraf 
vastgestelde instructies, ondanks dat zijn 
gedrag beperkt wordt door en gericht is op 
de vervulling van het doel dat voor de 
werking ervan is vastgesteld en andere 
relevante ontwerpkeuzen die de 
ontwikkelaars hebben gemaakt;

Or. en

Amendement 275
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) “hoog risico”: een aanzienlijk 
potentieel van een autonoom werkend KI-
systeem om een of meer personen schade 
te berokkenen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; de 
omvang van het potentieel hangt af van de 
wisselwerking tussen de ernst van de 
eventuele schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 276
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) “hoog risico”: een aanzienlijk 
potentieel van een autonoom werkend KI-
systeem om een of meer personen schade 

(c) “hoog risico”: een aanzienlijk 
potentieel van een autonoom werkend KI-
systeem om een of meer personen schade 
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te berokkenen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; de 
omvang van het potentieel hangt af van de 
wisselwerking tussen de ernst van de 
eventuele schade, de waarschijnlijkheid 
dat het risico zich verwezenlijkt en de 
wijze waarop het KI-systeem wordt 
gebruikt;

te berokkenen, op een moeilijk vooraf te 
voorspellen wijze; de omvang van het 
potentieel hangt af van de wisselwerking 
tussen de ernst van de eventuele schade, de 
graad van autonomie van de 
besluitvorming, en de context waarin het 
KI-systeem wordt gebruikt, in het 
bijzonder de waarde van de goederen en 
de rechten die aan het risico worden 
blootgesteld;

Or. en

Amendement 277
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) “hoog risico”: een aanzienlijk 
potentieel van een autonoom werkend KI-
systeem om een of meer personen schade 
te berokkenen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; de 
omvang van het potentieel hangt af van de 
wisselwerking tussen de ernst van de 
eventuele schade, de waarschijnlijkheid dat 
het risico zich verwezenlijkt en de wijze 
waarop het KI-systeem wordt gebruikt;

(c) “hoog risico”: een aanzienlijk 
potentieel van een autonoom werkend KI-
systeem om een of meer personen schade 
te berokkenen, op een willekeurige wijze, 
die verder gaat dan wat redelijkerwijs van 
het beoogde gebruik kan worden 
verwacht; de omvang van het potentieel 
hangt af van de wisselwerking tussen de 
ernst van de eventuele schade, de 
waarschijnlijkheid dat het risico zich 
verwezenlijkt en de wijze waarop het KI-
systeem wordt gebruikt;

Or. en

Amendement 278
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement
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(c) “hoog risico”: een aanzienlijk 
potentieel van een autonoom werkend KI-
systeem om een of meer personen schade 
te berokkenen, op een willekeurige en 
onmogelijk vooraf te voorspellen wijze; de 
omvang van het potentieel hangt af van de 
wisselwerking tussen de ernst van de 
eventuele schade, de waarschijnlijkheid dat 
het risico zich verwezenlijkt en de wijze 
waarop het KI-systeem wordt gebruikt;

(c) “hoog risico”: een aanzienlijk 
potentieel van een autonoom werkend KI-
systeem om een of meer personen 
aanzienlijke schade te berokkenen, op een 
willekeurige en onmogelijk vooraf te 
voorspellen wijze; de omvang van het 
potentieel hangt af van de wisselwerking 
tussen de ernst van de eventuele schade, de 
waarschijnlijkheid dat het risico zich 
verwezenlijkt en de wijze waarop het KI-
systeem wordt gebruikt;

Or. de

Amendement 279
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) “exploitant”: de persoon die beslist 
over het gebruik van het KI-systeem, die 
de controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de werking van het KI-
systeem;

(d) “operator”: de persoon die de 
controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de werking van het KI-
systeem, met inbegrip van de frontend- en 
de backendoperator, waarbij deze laatste 
de persoon is die continu de 
eigenschappen van de relevante 
technologie definieert en essentiële en 
aanhoudende backendondersteuning 
biedt;

Or. en

Amendement 280
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) “exploitant”: de persoon die beslist 
over het gebruik van het KI-systeem, die 

(d) “exploitant”: iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die beslist over de concrete 
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de controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de werking van het KI-
systeem;

inzet van het KI-systeem, die de controle 
over het risico uitoefent en die baat heeft 
van de werking van het KI-systeem;

Or. de

Amendement 281
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) “exploitant”: de persoon die beslist 
over het gebruik van het KI-systeem, die 
de controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de werking van het KI-
systeem;

(d) “exploitant”: de fysieke of morele 
persoon die deelneemt aan het op de 
markt brengen van het KI-systeem of de 
terbeschikkingstelling ervan aan 
gebruikers, en die het systeem exploiteert 
of beheert;

Or. fr

Amendement 282
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) “exploitant”: de persoon die beslist 
over het gebruik van het KI-systeem, die 
de controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de werking van het KI-
systeem;

(d) “operator”: de persoon die de 
controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de werking van het KI-
systeem;

Or. en

Amendement 283
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) “exploitant”: de persoon die beslist 
over het gebruik van het KI-systeem, die 
de controle over het risico uitoefent en die 
baat heeft van de werking van het KI-
systeem;

(d) “frontendoperator”: de persoon die 
in eerste instantie beslist over het gebruik 
van de relevante technologie en die baat 
heeft van dat gebruik;

Or. en

Amendement 284
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(d bis) “controle”: invloed op het gebruik 
en de werking van het KI-systeem van 
begin tot eind, en bijgevolg dus ook op de 
mate waarin derde partijen aan potentiële 
risico’s worden blootgesteld;

Or. en

Amendement 285
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter d bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(d bis) “backendoperator”: de persoon die 
continu de eigenschappen van de 
relevante technologie definieert en 
essentiële en aanhoudende 
backendondersteuning biedt;

Or. en
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Amendement 286
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) “betrokken persoon”: iedere 
persoon die schade lijdt welke veroorzaakt 
wordt door een fysieke of virtuele 
activiteit, apparaat of proces, aangestuurd 
door een KI-systeem, en die niet de 
exploitant is;

(e) “betrokken persoon”: iedere 
persoon die schade lijdt welke veroorzaakt 
wordt door een fysieke of virtuele 
activiteit, apparaat of proces, aangestuurd 
door een KI-systeem, en die niet de 
frontendoperator is;

Or. en

Amendement 287
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) “betrokken persoon”: iedere 
persoon die schade lijdt welke veroorzaakt 
wordt door een fysieke of virtuele 
activiteit, apparaat of proces, aangestuurd 
door een KI-systeem, en die niet de 
exploitant is;

(e) “betrokken persoon”: iedere 
persoon die schade lijdt welke veroorzaakt 
wordt door een fysieke of virtuele 
activiteit, apparaat of proces, aangestuurd 
door een KI-systeem, en die niet de 
operator is;

Or. en

Amendement 288
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) “betrokken persoon”: iedere 
persoon die schade lijdt welke veroorzaakt 
wordt door een fysieke of virtuele 

(e) “betrokken persoon”: iedere 
persoon van wie de goederen beschadigd 
of de rechten geschonden worden door 
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activiteit, apparaat of proces, aangestuurd 
door een KI-systeem, en die niet de 
exploitant is;

een fysieke of virtuele activiteit, apparaat 
of proces, aangestuurd door een KI-
systeem;

Or. en

Amendement 289
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) “schade”: een negatief effect op het 
leven, de gezondheid, de lichamelijke 
integriteit of eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon, met 
uitzondering van immateriële schade;

(f) “schade”: een negatief effect op de 
hierboven genoemde goederen en rechten;

Or. en

Amendement 290
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) “schade”: een negatief effect op het 
leven, de gezondheid, de lichamelijke 
integriteit of eigendom van een natuurlijke 
of rechtspersoon, met uitzondering van 
immateriële schade;

(f) “schade”: een negatief effect op het 
leven, de gezondheid, de lichamelijke 
integriteit of eigendom van een natuurlijke 
of rechtspersoon, of aanzienlijke 
immateriële schade;

Or. en

Amendement 291
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie



AM\1206225NL.docx 23/89 PE652.518v01-00

NL

Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) “schade”: een negatief effect op het 
leven, de gezondheid, de lichamelijke 
integriteit of eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon, met 
uitzondering van immateriële schade;

(f) “schade”: alle materiële of 
immateriële typische schade, waarmee de 
schade wordt bedoeld die voortvloeit uit 
het specifieke risico dat aan de KI-
systemen of geconnecteerde apparaten is 
verbonden;

Or. en

Amendement 292
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

f) “schade”: een negatief effect op het 
leven, de gezondheid, de lichamelijke 
integriteit of eigendom van een natuurlijke 
of rechtspersoon, met uitzondering van 
immateriële schade;

f) “schade”: een negatief effect op het 
leven, de gezondheid, de lichamelijke, 
fysieke of morele integriteit of eigendom 
van een natuurlijke of rechtspersoon;

Or. fr

Amendement 293
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

(g) “producent”: de ontwikkelaar of 
de backendoperator van een KI-systeem, 
of de producent zoals gedefinieerd in 
artikel 3 van Richtlijn 85/374/EEG van de 
Raad7.

Schrappen

_________________  
7 Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 
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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 294
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

(g) “producent”: de ontwikkelaar of de 
backendoperator van een KI-systeem, of 
de producent zoals gedefinieerd in artikel 3 
van Richtlijn 85/374/EEG van de Raad7.

(g) “producent”: de producent zoals 
gedefinieerd in artikel 3 van Richtlijn 
85/374/EEG van de Raad7.

_________________ _________________
7 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).

7 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 295
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

(g) “producent”: de ontwikkelaar of de 
backendoperator van een KI-systeem, of de 
producent zoals gedefinieerd in artikel 3 
van Richtlijn 85/374/EEG van de Raad7.

(g) “producent”: de ontwikkelaar, 
servicer of backendoperator van een KI-
systeem, of de producent zoals 
gedefinieerd in artikel 3 van Richtlijn 
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85/374/EEG van de Raad7.

_________________ _________________
7 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).

7 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 296
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter g

Ontwerpresolutie Amendement

(g) “producent”: de ontwikkelaar of de 
backendoperator van een KI-systeem, of 
de producent zoals gedefinieerd in artikel 3 
van Richtlijn 85/374/EEG van de Raad7.

(g) “producent”: de ontwikkelaar van 
een KI-systeem, of de producent zoals 
gedefinieerd in artikel 3 van Richtlijn 
85/374/EEG van de Raad7.

_________________ _________________
7 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).

7 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 297
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 3 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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(g bis) “overmacht”: overeenkomstig de 
nationale regelgeving, uitzonderlijke en 
onvoorziene omstandigheden die zich aan 
de controle van de exploitant onttrekken 
en waarvan de gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden 
worden vermeden.

Or. de

Amendement 298
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – hoofdstuk II – titel

Ontwerpresolutie Amendement

KI-systemen met een hoog risico Aansprakelijkheidsstelsels

Or. en

Amendement 299
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Risicoaansprakelijkheid voor KI-systemen 
met een hoog risico

Schuldaansprakelijkheid en 
risicoaansprakelijkheid voor KI-systemen

Or. en

Amendement 300
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico is aansprakelijk voor 
alle schade die wordt veroorzaakt door 
fysieke of virtuele activiteiten, apparaten of 
processen die door dat KI-systeem 
aangestuurd worden.

1. De frontendoperator van een KI-
systeem met een hoog risico draagt 
schuldaansprakelijkheid voor alle schade 
die wordt veroorzaakt door fysieke of 
virtuele activiteiten, apparaten of processen 
die door dat KI-systeem aangestuurd 
worden. De frontendoperator moet de 
zorgplicht naleven, die erin bestaat dat 
regelmatig alle beschikbare updates 
moeten worden geïnstalleerd. Als aan die 
verplichting is voldaan, wordt passende 
zorgvuldigheid verondersteld.

Or. en

Amendement 301
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico is aansprakelijk voor 
alle schade die wordt veroorzaakt door 
fysieke of virtuele activiteiten, apparaten of 
processen die door dat KI-systeem 
aangestuurd worden.

1. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico is aansprakelijk voor 
alle schade aan leven, gezondheid, 
lichamelijke integriteit en eigendom van 
natuurlijke of rechtspersonen die wordt 
veroorzaakt door fysieke of virtuele 
activiteiten, apparaten of processen die 
door dat KI-systeem aangestuurd worden.

Or. ro

Amendement 302
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico is aansprakelijk voor 
alle schade die wordt veroorzaakt door 

1. De operator van een KI-systeem 
met een hoog risico is aansprakelijk voor 
alle schade die wordt veroorzaakt door 
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fysieke of virtuele activiteiten, apparaten of 
processen die door dat KI-systeem 
aangestuurd worden.

fysieke of virtuele activiteiten, apparaten of 
processen die door dat KI-systeem 
aangestuurd worden.

Or. en

Amendement 303
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico is aansprakelijk voor 
alle schade die wordt veroorzaakt door 
fysieke of virtuele activiteiten, apparaten of 
processen die door dat KI-systeem 
aangestuurd worden.

1. De operator van een KI-systeem 
met een hoog risico is aansprakelijk voor 
alle schade die wordt veroorzaakt door 
fysieke of virtuele activiteiten, apparaten of 
processen die door dat KI-systeem 
aangestuurd worden.

Or. en

Amendement 304
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De KI-systemen met een hoog 
risico en ook de kritieke sectoren waarin 
zij worden gebruikt, worden vermeld in de 
bijlage bij deze verordening. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 13 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de wijziging 
van de in de bijlage opgenomen 
limitatieve lijst, bestaande uit:

2. De categorieën van KI-systemen 
met een hoog risico, alsook de criteria die 
worden gehanteerd om een dergelijk hoog 
risico te definiëren, worden bepaald in het 
kader van een gestructureerd 
consultatieproces tussen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten van de 
Commissie en alle betrokken partijen, met 
inbegrip van vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld, en worden 
regelmatig geüpdatet om de voortdurende 
technologische evolutie te weerspiegelen.

Or. en
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Amendement 305
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De KI-systemen met een hoog 
risico en ook de kritieke sectoren waarin 
zij worden gebruikt, worden vermeld in de 
bijlage bij deze verordening. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 13 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de wijziging 
van de in de bijlage opgenomen 
limitatieve lijst, bestaande uit:

2. Indien niet kan worden vastgesteld 
dat de frontendoperator schuld treft, 
draagt de backendoperator 
risicoaansprakelijkheid.

Or. en

Amendement 306
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De KI-systemen met een hoog 
risico en ook de kritieke sectoren waarin 
zij worden gebruikt, worden vermeld in de 
bijlage bij deze verordening. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 13 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen met betrekking tot de wijziging 
van de in de bijlage opgenomen 
limitatieve lijst, bestaande uit:

2. De Commissie is belast met het 
opstellen van een lijst van KI-systemen 
met een hoog risico en ook de kritieke 
sectoren waarin zij worden gebruikt, door 
middel van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 13.

Or. de

Amendement 307
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De KI-systemen met een hoog 
risico en ook de kritieke sectoren waarin zij 
worden gebruikt, worden vermeld in de 
bijlage bij deze verordening. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 13 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de wijziging van 
de in de bijlage opgenomen limitatieve 
lijst, bestaande uit:

2. De KI-systemen met een hoog 
risico en ook de kritieke sectoren waarin zij 
worden gebruikt, worden vermeld in de 
bijlage bij deze verordening. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 13 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de wijziging van 
de in de bijlage opgenomen lijst, bestaande 
uit:

Or. fr

Amendement 308
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) het opnemen van nieuwe soorten 
KI-systemen met een hoog risico en 
kritieke sectoren waarin deze worden 
gebruikt;

Schrappen

Or. de

Amendement 309
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) het opnemen van nieuwe soorten 
KI-systemen met een hoog risico en 
kritieke sectoren waarin deze worden 
gebruikt;

Schrappen
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Or. en

Amendement 310
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) het opnemen van nieuwe soorten 
KI-systemen met een hoog risico en 
kritieke sectoren waarin deze worden 
gebruikt;

Schrappen

Or. en

Amendement 311
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) het verwijderen van de soorten KI-
systemen die niet langer als een hoog 
risico worden beschouwd; en/of

Schrappen

Or. de

Amendement 312
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) het verwijderen van de soorten KI-
systemen die niet langer als een hoog 
risico worden beschouwd; and/or

Schrappen
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Or. en

Amendement 313
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) het verwijderen van de soorten KI-
systemen die niet langer als een hoog 
risico worden beschouwd; and/or

Schrappen

Or. en

Amendement 314
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) het wijzigen van de kritieke 
sectoren voor bestaande KI-systemen met 
een hoog risico.

Schrappen

Or. de

Amendement 315
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) het wijzigen van de kritieke 
sectoren voor bestaande KI-systemen met 
een hoog risico.

Schrappen

Or. en
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Amendement 316
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) het wijzigen van de kritieke 
sectoren voor bestaande KI-systemen met 
een hoog risico.

Schrappen

Or. en

Amendement 317
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Elke gedelegeerde handeling tot wijziging 
van de bijlage treedt zes maanden na de 
vaststelling ervan in werking. Bij de 
vaststelling van nieuwe kritieke sectoren 
en/of KI-systemen met een hoog risico die 
door middel van gedelegeerde 
handelingen in de bijlage worden 
opgenomen, houdt de Commissie ten volle 
rekening met de in deze verordening 
vastgestelde criteria, zoals die met name 
in artikel 3, onder c), zijn omschreven.

Schrappen

Or. de

Amendement 318
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – alinea 2
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Ontwerpresolutie Amendement

Elke gedelegeerde handeling tot wijziging 
van de bijlage treedt zes maanden na de 
vaststelling ervan in werking. Bij de 
vaststelling van nieuwe kritieke sectoren 
en/of KI-systemen met een hoog risico die 
door middel van gedelegeerde 
handelingen in de bijlage worden 
opgenomen, houdt de Commissie ten volle 
rekening met de in deze verordening 
vastgestelde criteria, zoals die met name 
in artikel 3, onder c), zijn omschreven.

Schrappen

Or. en

Amendement 319
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Elke gedelegeerde handeling tot wijziging 
van de bijlage treedt zes maanden na de 
vaststelling ervan in werking. Bij de 
vaststelling van nieuwe kritieke sectoren 
en/of KI-systemen met een hoog risico die 
door middel van gedelegeerde 
handelingen in de bijlage worden 
opgenomen, houdt de Commissie ten volle 
rekening met de in deze verordening 
vastgestelde criteria, zoals die met name 
in artikel 3, onder c), zijn omschreven.

Schrappen

Or. en

Amendement 320
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico kan zijn 
aansprakelijkheid niet uitsluiten door zich 
te beroepen op het feit dat hij zorgvuldig 
heeft gehandeld of dat de schade 
veroorzaakt is door autonome activiteiten, 
apparaten of processen die door zijn KI-
systeem aangestuurd worden. De 
exploitant is niet aansprakelijk voor 
schade als gevolg van overmacht.

Schrappen

Or. en

Amendement 321
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico kan zijn 
aansprakelijkheid niet uitsluiten door zich 
te beroepen op het feit dat hij zorgvuldig 
heeft gehandeld of dat de schade 
veroorzaakt is door autonome activiteiten, 
apparaten of processen die door zijn KI-
systeem aangestuurd worden. De 
exploitant is niet aansprakelijk voor 
schade als gevolg van overmacht.

3. De operator van een KI-systeem 
met een hoog risico kan zijn 
aansprakelijkheid niet uitsluiten door zich 
te beroepen op het feit dat hij zorgvuldig 
heeft gehandeld of dat de schade 
veroorzaakt is door autonome activiteiten, 
apparaten of processen die door zijn KI-
systeem aangestuurd worden.

Or. en

Amendement 322
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De exploitant van een KI-systeem 3. De operator van een KI-systeem 
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met een hoog risico kan zijn 
aansprakelijkheid niet uitsluiten door zich 
te beroepen op het feit dat hij zorgvuldig 
heeft gehandeld of dat de schade 
veroorzaakt is door autonome activiteiten, 
apparaten of processen die door zijn KI-
systeem aangestuurd worden. De 
exploitant is niet aansprakelijk voor schade 
als gevolg van overmacht.

met een hoog risico kan zijn 
aansprakelijkheid niet uitsluiten door zich 
te beroepen op het feit dat hij zorgvuldig 
heeft gehandeld of dat de schade 
veroorzaakt is door autonome activiteiten, 
apparaten of processen die door zijn KI-
systeem aangestuurd worden. De operator 
is niet aansprakelijk voor schade als gevolg 
van overmacht.

Or. en

Amendement 323
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. Als de operator een 
frontendoperator is, moet hij of zij zijn 
schuld kunnen aantonen. De operator is 
niet aansprakelijk voor schade als gevolg 
van overmacht.

Or. en

Amendement 324
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. De bewijslast voor schade als 
gevolg van een KI-activiteit met een hoog 
risico ligt bij de operator en niet bij de 
betrokken persoon.

Or. it
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Amendement 325
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico moet ervoor zorgen 
dat de KI-systemen zijn uitgerust met een 
apparaat voor de digitale registratie en 
opslag van gegevens, en moet waarborgen 
dat er een systeem is om de gegevens 
gemakkelijk uit het opslagmedium te 
verkrijgen.
De exploitant stelt alle bewaard gebleven 
geregistreerde gegevens ter beschikking, 
indien dit door de bevoegde autoriteit 
wordt bepaald.
De exploitant moet verzekeren dat de 
registratieapparaten efficiënt blijven 
functioneren.
Na een ongeval of een incident waarbij 
een betrokken persoon schade oploopt, 
bewaart de exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico de betreffende 
originele gegevens gedurende 60 dagen, 
tenzij de onderzoeksautoriteit anders 
instrueert.

Or. it

Amendement 326
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico zorgt ervoor dat hij 
een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering heeft 
afgesloten die dekking biedt voor de 

Schrappen
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bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening. Aan de 
verplichting om op grond van deze 
verordening een verzekering af te sluiten 
voor het KI-systeem wordt geacht te zijn 
voldaan indien verplichte 
verzekeringsregelingen die op grond van 
andere Uniewetgeving of nationaal recht 
reeds van kracht zijn, geacht worden de 
werking van het KI-systeem te dekken, 
mits de desbetreffende geldende verplichte 
verzekering dekking biedt voor de 
bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening.

Or. en

Amendement 327
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico zorgt ervoor dat hij een 
adequate aansprakelijkheidsverzekering 
heeft afgesloten ten aanzien van de 
bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in artikel 5 en 6 
van deze verordening. Aan de verplichting 
om op grond van deze verordening een 
verzekering af te sluiten voor het KI-
systeem wordt geacht te zijn voldaan 
indien verplichte verzekeringsregelingen 
die op grond van andere Uniewetgeving of 
nationaal recht reeds van kracht zijn, 
geacht worden de werking van het KI-
systeem te dekken, mits de desbetreffende 
geldende verplichte verzekering dekking 
biedt voor de bedragen en de omvang van 
de compensatie als bedoeld in de artikelen 
5 en 6 van deze verordening.

4. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico zorgt ervoor dat hij een 
aansprakelijkheidsverzekering heeft 
afgesloten. Aan de verplichting om op 
grond van deze verordening een 
verzekering af te sluiten voor het KI-
systeem wordt geacht te zijn voldaan 
indien verplichte verzekeringsregelingen 
die op grond van andere Uniewetgeving of 
nationaal recht reeds van kracht zijn, 
geacht worden de werking van het KI-
systeem te dekken.
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Or. de

Amendement 328
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico zorgt ervoor dat hij een 
adequate aansprakelijkheidsverzekering 
heeft afgesloten die dekking biedt voor de 
bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening. Aan de 
verplichting om op grond van deze 
verordening een verzekering af te sluiten 
voor het KI-systeem wordt geacht te zijn 
voldaan indien verplichte 
verzekeringsregelingen die op grond van 
andere Uniewetgeving of nationaal recht 
reeds van kracht zijn, geacht worden de 
werking van het KI-systeem te dekken, 
mits de desbetreffende geldende verplichte 
verzekering dekking biedt voor de 
bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening.

4. De operator van een KI-systeem 
met een hoog risico zorgt ervoor dat zij of 
hij een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering heeft 
afgesloten die dekking biedt voor de 
omvang van de compensatie als bedoeld in 
artikel 5 van deze verordening. Aan de 
verplichting om op grond van deze 
verordening een verzekering af te sluiten 
voor het KI-systeem wordt geacht te zijn 
voldaan indien verplichte 
verzekeringsregelingen die op grond van 
andere Uniewetgeving of nationaal recht 
reeds van kracht zijn, geacht worden de 
werking van het KI-systeem te dekken.

Or. en

Amendement 329
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. De exploitant van een KI-systeem 
met een hoog risico zorgt ervoor dat hij een 
adequate aansprakelijkheidsverzekering 
heeft afgesloten die dekking biedt voor de 

4. De operator van een KI-systeem 
met een hoog risico zorgt ervoor dat hij een 
adequate aansprakelijkheidsverzekering 
heeft afgesloten die dekking biedt voor de 
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bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening. Aan de 
verplichting om op grond van deze 
verordening een verzekering af te sluiten 
voor het KI-systeem wordt geacht te zijn 
voldaan indien verplichte 
verzekeringsregelingen die op grond van 
andere Uniewetgeving of nationaal recht 
reeds van kracht zijn, geacht worden de 
werking van het KI-systeem te dekken, 
mits de desbetreffende geldende verplichte 
verzekering dekking biedt voor de 
bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening.

bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening. Aan de 
verplichting om op grond van deze 
verordening een verzekering af te sluiten 
voor het KI-systeem wordt geacht te zijn 
voldaan indien verplichte 
verzekeringsregelingen die op grond van 
andere Uniewetgeving of nationaal recht 
reeds van kracht zijn, geacht worden de 
werking van het KI-systeem te dekken, 
mits de desbetreffende geldende verplichte 
verzekering dekking biedt voor de 
bedragen en de omvang van de 
compensatie als bedoeld in de artikelen 5 
en 6 van deze verordening.

Or. en

Amendement 330
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. Het 
aansprakelijkheidsverzekeringssysteem 
dient te worden gefinancierd uit een 
fonds, om te waarborgen dat er ook 
schadevergoedingen kunnen worden 
uitgekeerd als er geen 
verzekeringsdekking is.

Or. en

Amendement 331
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement
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5. In geval van strijdigheid tussen 
aansprakelijkheidsclassificaties van KI-
systemen heeft deze verordening voorrang 
op de nationale 
aansprakelijkheidsregelingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 332
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. In geval van strijdigheid tussen 
aansprakelijkheidsclassificaties van KI-
systemen heeft deze verordening voorrang 
op de nationale 
aansprakelijkheidsregelingen.

5. In geval van strijdigheid tussen 
aansprakelijkheidsclassificaties van KI-
systemen heeft deze verordening voorrang 
op de nationale 
aansprakelijkheidsregelingen, voor zover 
deze verordening voorziet in gunstiger 
regels voor getroffen personen en 
consumentenrechten.

Or. en

Amendement 333
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. De in artikel 4 bepaalde regels 
mogen niet ondergeschikt worden 
gemaakt aan overeenkomsten.

Or. en

Amendement 334
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Bedrag van de vergoeding Bedrag en omvang van de vergoeding

Or. en

Amendement 335
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Bedrag van de vergoeding Volledige vergoeding van geleden schade

Or. en

Amendement 336
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
die op grond van deze verordening 
aansprakelijk is voor schade is gehouden 
deze te vergoeden:

1. De operator van een KI-systeem 
die op grond van deze verordening 
aansprakelijk is voor schade is gehouden 
deze te vergoeden in overeenstemming 
met de nationale 
schadeberekeningsregels.

Or. en

Amendement 337
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
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Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
die op grond van deze verordening 
aansprakelijk is voor schade is gehouden 
deze te vergoeden:

1. De exploitant van een KI-systeem 
die op grond van deze verordening 
aansprakelijk is voor schade is gehouden 
deze te vergoeden. De hoogte van de 
schadevergoeding wordt bepaald door de 
desbetreffende nationale regelgeving.

Or. de

Amendement 338
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
die op grond van deze verordening 
aansprakelijk is voor schade is gehouden 
deze te vergoeden:

1. De frontend- of backendoperator 
van een KI-systeem die op grond van deze 
verordening aansprakelijk is voor geleden 
schade is gehouden deze volledig te 
vergoeden.

Or. en

Amendement 339
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
die op grond van deze verordening 
aansprakelijk is voor schade is gehouden 
deze te vergoeden:

1. De operator van een KI-systeem 
die op grond van deze verordening 
aansprakelijk is voor schade is gehouden 
deze te vergoeden:

Or. en
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Amendement 340
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke 
integriteit van een of meer personen als 
gevolg van dezelfde werking van hetzelfde 
KI-systeem met een hoog risico;

Schrappen

Or. en

Amendement 341
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke 
integriteit van een of meer personen als 
gevolg van dezelfde werking van hetzelfde 
KI-systeem met een hoog risico;

Schrappen

Or. en

Amendement 342
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke 

Schrappen
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integriteit van een of meer personen als 
gevolg van dezelfde werking van hetzelfde 
KI-systeem met een hoog risico;

Or. de

Amendement 343
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke 
integriteit van een of meer personen als 
gevolg van dezelfde werking van hetzelfde 
KI-systeem met een hoog risico;

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke of 
psychische integriteit van een of meer 
personen als gevolg van dezelfde werking 
van hetzelfde KI-systeem met een hoog 
risico;

Or. fr

Amendement 344
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke 
integriteit van een of meer personen als 
gevolg van dezelfde werking van hetzelfde 
KI-systeem met een hoog risico;

(a) tot een totaalbedrag van minimaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke 
integriteit van een of meer personen als 
gevolg van dezelfde hetzelfde KI-systeem 
met een hoog risico;

Or. en

Amendement 345
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
10 miljoen EUR in geval van overlijden of 
schade aan de gezondheid of fysieke 
integriteit van een of meer personen als 
gevolg van dezelfde werking van hetzelfde 
KI-systeem met een hoog risico;

(a) tot een totaalbedrag van maximaal 
twee miljoen EUR in geval van overlijden 
of schade aan de gezondheid of fysieke 
integriteit van een persoon als gevolg van 
één verrichting met één KI-systeem met 
een hoog risico;

Or. en

Amendement 346
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
2 miljoen EUR in geval van schade aan 
eigendommen, met inbegrip van schade 
aan meerdere eigendommen van een of 
meer personen als gevolg van dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met een 
hoog risico; indien de betrokken persoon 
jegens de exploitant ook een vordering 
heeft op grond van contractuele 
aansprakelijkheid en de totale schade aan 
eigendommen minder dan 500 EUR 
bedraagt, wordt geen vergoeding op grond 
van deze verordening betaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 347
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter b
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Ontwerpresolutie Amendement

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
2 miljoen EUR in geval schade aan 
eigendom, met inbegrip van meerdere 
eigendommen van een of meer personen 
als gevolg van dezelfde werking van 
hetzelfde KI-systeem met een hoog risico; 
indien de betrokken persoon jegens de 
exploitant ook een vordering heeft op 
grond van contractuele aansprakelijkheid 
en de totale schade aan eigendommen 
minder dan 500 EUR bedraagt, wordt 
geen vergoeding op grond van deze 
verordening betaald.

Schrappen

Or. de

Amendement 348
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
2 miljoen EUR in geval van schade aan 
eigendommen, met inbegrip van schade 
aan meerdere eigendommen van een of 
meer personen als gevolg van dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met een 
hoog risico; indien de betrokken persoon 
jegens de exploitant ook een vordering 
heeft op grond van contractuele 
aansprakelijkheid en de totale schade aan 
eigendommen minder dan 500 EUR 
bedraagt, wordt geen vergoeding op grond 
van deze verordening betaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
2 miljoen EUR in geval van schade aan 
eigendommen, met inbegrip van schade 
aan meerdere eigendommen van een of 
meer personen als gevolg van dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met een 
hoog risico; indien de betrokken persoon 
jegens de exploitant ook een vordering 
heeft op grond van contractuele 
aansprakelijkheid en de totale schade aan 
eigendommen minder dan 500 EUR 
bedraagt, wordt geen vergoeding op grond 
van deze verordening betaald.

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
2 miljoen EUR in geval van morele schade 
of schade aan eigendommen, met inbegrip 
van schade aan meerdere eigendommen 
van een of meer personen als gevolg van 
dezelfde werking van hetzelfde KI-systeem 
met een hoog risico; indien de betrokken 
persoon jegens de exploitant ook een 
vordering heeft op grond van contractuele 
aansprakelijkheid en de totale schade aan 
eigendommen minder dan 500 EUR 
bedraagt, wordt geen vergoeding op grond 
van deze verordening betaald.

Or. fr

Amendement 350
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
2 miljoen EUR in geval van schade aan 
eigendommen, met inbegrip van schade 
aan meerdere eigendommen van een of 
meer personen als gevolg van dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met een 
hoog risico; indien de betrokken persoon 
jegens de exploitant ook een vordering 
heeft op grond van contractuele 
aansprakelijkheid en de totale schade aan 
eigendommen minder dan 500 EUR 
bedraagt, wordt geen vergoeding op grond 
van deze verordening betaald.

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
1 miljoen EUR in geval van schade aan 
eigendommen, met inbegrip van schade 
aan meerdere eigendommen van een 
persoon als gevolg van één verrichting 
van één KI-systeem met een hoog risico, of 
aanzienlijke immateriële schade; indien de 
betrokken persoon jegens de operator ook 
een vordering heeft op grond van 
contractuele aansprakelijkheid en de totale 
schade aan eigendommen minder dan 
500 EUR bedraagt, wordt geen vergoeding 
op grond van deze verordening betaald.

Or. en
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Amendement 351
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) tot een totaalbedrag van maximaal 
2 miljoen EUR in geval van schade aan 
eigendommen, met inbegrip van schade 
aan meerdere eigendommen van een of 
meer personen als gevolg van dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met een 
hoog risico; indien de betrokken persoon 
jegens de exploitant ook een vordering 
heeft op grond van contractuele 
aansprakelijkheid en de totale schade aan 
eigendommen minder dan 500 EUR 
bedraagt, wordt geen vergoeding op grond 
van deze verordening betaald.

(b) tot een totaalbedrag van minimaal 
2 miljoen EUR in geval van schade aan 
eigendommen of gegevens, met inbegrip 
van schade aan meerdere eigendommen 
van een of meer personen als gevolg van 
dezelfde werking van hetzelfde KI-systeem 
met een hoog risico; indien de betrokken 
persoon jegens de exploitant ook een 
vordering heeft op grond van contractuele 
aansprakelijkheid en de totale schade aan 
eigendommen minder dan 100 EUR 
bedraagt, wordt geen vergoeding op grond 
van deze verordening betaald.

Or. en

Amendement 352
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Indien de gecombineerde 
vergoeding die moet worden betaald aan 
meerdere personen die door dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met 
hoog risico nadeel of schade hebben 
geleden, groter is dan de in lid 1 bedoelde 
maximale totaalbedragen, worden de aan 
elke persoon te betalen bedragen pro rata 
verlaagd, zodat de gecombineerde 
vergoeding de in lid 1 vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijdt.

Schrappen

Or. de
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Amendement 353
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Indien de gecombineerde 
vergoeding die moet worden betaald aan 
meerdere personen die door dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met 
hoog risico schade hebben geleden, groter 
is dan de in lid 1 bedoelde maximale 
totaalbedragen, worden de aan elke 
persoon te betalen bedragen pro rata 
verlaagd, zodat de gecombineerde 
vergoeding de in lid 1 vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijdt.

Schrappen

Or. fr

Amendement 354
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Indien de gecombineerde 
vergoeding die moet worden betaald aan 
meerdere personen die door dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met 
hoog risico schade hebben geleden, groter 
is dan de in lid 1 bedoelde maximale 
totaalbedragen, worden de aan elke 
persoon te betalen bedragen pro rata 
verlaagd, zodat de gecombineerde 
vergoeding de in lid 1 vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Amendement 355
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Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Indien de gecombineerde 
vergoeding die moet worden betaald aan 
meerdere personen die door dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met 
hoog risico schade hebben geleden, groter 
is dan de in lid 1 bedoelde maximale 
totaalbedragen, worden de aan elke 
persoon te betalen bedragen pro rata 
verlaagd, zodat de gecombineerde 
vergoeding de in lid 1 vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Amendement 356
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Indien de gecombineerde 
vergoeding die moet worden betaald aan 
meerdere personen die door dezelfde 
werking van hetzelfde KI-systeem met 
hoog risico schade hebben geleden, groter 
is dan de in lid 1 bedoelde maximale 
totaalbedragen, worden de aan elke 
persoon te betalen bedragen pro rata 
verlaagd, zodat de gecombineerde 
vergoeding de in lid 1 vastgestelde 
maximumbedragen niet overschrijdt.

Schrappen

Or. en

Amendement 357
Marion Walsmann
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 6 Schrappen
Omvang van de vergoeding
1. In geval van overlijden van de getroffen 
persoon na lichamelijk letsel wordt 
binnen het in artikel 5, lid 1, onder a), 
vermelde bedrag de door de 
aansprakelijke exploitant te betalen 
vergoeding berekend op basis van de 
kosten van de medische behandeling van 
de getroffen persoon tot aan zijn 
overlijden, en op basis van de financiële 
schade van de getroffen persoon vanwege 
de beëindiging of vermindering van de 
verdiencapaciteit of de toegenomen 
behoeften van de getroffen persoon als 
gevolg van het letsel tot aan zijn 
overlijden. De aansprakelijke exploitant 
vergoedt voorts de begrafeniskosten van 
de overleden betrokken persoon aan de 
partij te wiens laste deze kosten zijn 
gekomen.
Indien de getroffen persoon ten tijde van 
het letsel veroorzakende voorval dat tot 
zijn overlijden heeft geleid, in een relatie 
stond met een derde jegens wie hij een 
wettelijke onderhoudsverplichting had, 
stelt de aansprakelijke exploitant de derde 
schadeloos tot het door de overledene 
verschuldigde bedrag voor de periode die 
overeenkomt met de gemiddelde 
levensverwachting van een persoon van 
zijn leeftijd en algemene situatie. De 
exploitant stelt de derde eveneens 
schadeloos indien deze ten tijde van het 
voorval dat tot het overlijden geleid heeft 
reeds verwekt maar nog niet geboren was.
2. In geval van schade aan de gezondheid 
of de lichamelijke integriteit van de 
getroffen persoon omvat de door de 
aansprakelijke exploitant verschuldigde 
vergoeding, binnen het in artikel 5, lid 1, 
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onder b), vermelde bedrag, de vergoeding 
van de kosten van de desbetreffende 
medische behandeling, alsmede de door 
de getroffen persoon geleden financiële 
schade ten gevolge van het tijdelijke totale 
verlies, de vermindering of het definitieve 
totale verlies van zijn verdiencapaciteit of 
de daaruit voortvloeiende door een 
medisch attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

Or. de

Amendement 358
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 6 Schrappen
Omvang van de vergoeding
1. In geval van overlijden van de 
betrokken persoon ten gevolge van 
lichamelijk letsel wordt binnen het in 
artikel 5, lid 1, onder a), vermelde bedrag 
de door de aansprakelijke exploitant te 
betalen vergoeding berekend op basis van 
de kosten van de medische behandeling 
van de betrokken persoon tot aan zijn 
overlijden, en op basis van de financiële 
schade van de betrokken persoon vanwege 
het definitieve totale verlies of de 
vermindering van de verdiencapaciteit, of 
vanwege de toegenomen behoeften van de 
betrokken persoon als gevolg van het 
letsel tot aan zijn overlijden. De 
aansprakelijke exploitant vergoedt voorts 
de begrafeniskosten van de overleden 
betrokken persoon aan de partij te wiens 
laste deze kosten zijn gekomen.
Indien de betrokken persoon ten tijde van 
het letsel veroorzakende voorval dat tot 
zijn overlijden heeft geleid, in een relatie 
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stond met een derde jegens wie hij een 
wettelijke onderhoudsverplichting had, 
stelt de aansprakelijke exploitant de derde 
schadeloos tot het door de overledene 
verschuldigde bedrag voor de periode die 
overeenkomt met de gemiddelde 
levensverwachting van een persoon van 
zijn leeftijd en algemene situatie. De 
exploitant stelt de derde eveneens 
schadeloos indien deze ten tijde van het 
voorval dat tot het overlijden geleid heeft, 
reeds verwekt maar nog niet geboren was.
2. In geval van schade aan de gezondheid 
of de lichamelijke integriteit van de 
betrokken persoon omvat de door de 
aansprakelijke exploitant verschuldigde 
vergoeding, binnen het in artikel 5, lid 1, 
onder b), vermelde bedrag, de vergoeding 
van de kosten van de desbetreffende 
medische behandeling, alsmede de door 
de betrokken persoon geleden financiële 
schade ten gevolge van het tijdelijke 
verlies, de vermindering of het definitieve 
totale verlies van zijn verdiencapaciteit of 
de daaruit voortvloeiende door een 
medisch attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

Or. en

Amendement 359
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. In geval van overlijden van de 
betrokken persoon ten gevolge van 
lichamelijk letsel wordt binnen het in 
artikel 5, lid 1, onder a), vermelde bedrag 
de door de aansprakelijke exploitant te 
betalen vergoeding berekend op basis van 
de kosten van de medische behandeling 
van de betrokken persoon tot aan zijn 

1. In geval van overlijden van de 
betrokken persoon ten gevolge van 
lichamelijk letsel wordt binnen het in 
artikel 5, lid 1, onder a), vermelde bedrag 
de door de aansprakelijke operator te 
betalen vergoeding berekend op basis van 
de kosten van de medische behandeling 
van de betrokken persoon tot aan zijn 
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overlijden, en op basis van de financiële 
schade van de betrokken persoon vanwege 
het definitieve totale verlies of de 
vermindering van de verdiencapaciteit, of 
vanwege de toegenomen behoeften van de 
betrokken persoon als gevolg van het letsel 
tot aan zijn overlijden. De aansprakelijke 
exploitant vergoedt voorts de 
begrafeniskosten van de overleden 
betrokken persoon aan de partij te wiens 
laste deze kosten zijn gekomen.

overlijden, en op basis van de financiële 
schade van de betrokken persoon vanwege 
het definitieve totale verlies of de 
vermindering van de verdiencapaciteit, of 
vanwege de toegenomen behoeften van de 
betrokken persoon als gevolg van het letsel 
tot aan zijn overlijden. De aansprakelijke 
operator vergoedt voorts de 
begrafeniskosten van de overleden 
betrokken persoon aan de partij te wiens 
laste deze kosten zijn gekomen.

Or. en

Amendement 360
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. In geval van overlijden van de 
betrokken persoon ten gevolge van 
lichamelijk letsel wordt binnen het in 
artikel 5, lid 1, onder a), vermelde bedrag 
de door de aansprakelijke exploitant te 
betalen vergoeding berekend op basis van 
de kosten van de medische behandeling 
van de betrokken persoon tot aan zijn 
overlijden, en op basis van de financiële 
schade van de betrokken persoon vanwege 
het definitieve totale verlies of de 
vermindering van de verdiencapaciteit, of 
vanwege de toegenomen behoeften van de 
betrokken persoon als gevolg van het letsel 
tot aan zijn overlijden. De aansprakelijke 
exploitant vergoedt voorts de 
begrafeniskosten van de overleden 
betrokken persoon aan de partij te wiens 
laste deze kosten zijn gekomen.

1. In geval van overlijden van de 
betrokken persoon ten gevolge van 
lichamelijk letsel wordt binnen het in 
artikel 5, lid 1, onder a), vermelde bedrag 
de door de aansprakelijke partij te betalen 
vergoeding berekend op basis van de 
kosten van de medische behandeling van 
de betrokken persoon tot aan zijn 
overlijden, en op basis van de financiële 
schade van de betrokken persoon vanwege 
het definitieve totale verlies of de 
vermindering van de verdiencapaciteit, of 
vanwege de toegenomen behoeften van de 
betrokken persoon als gevolg van het letsel 
tot aan zijn overlijden. De aansprakelijke 
operator vergoedt voorts de 
begrafeniskosten van de overleden 
betrokken persoon aan de partij te wiens 
laste deze kosten zijn gekomen.

Or. en

Amendement 361
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Indien de betrokken persoon ten tijde van 
het letsel veroorzakende voorval dat tot 
zijn overlijden heeft geleid, in een relatie 
stond met een derde jegens wie hij een 
wettelijke onderhoudsverplichting had, 
stelt de aansprakelijke exploitant de derde 
schadeloos tot het door de overledene 
verschuldigde bedrag voor de periode die 
overeenkomt met de gemiddelde 
levensverwachting van een persoon van 
zijn leeftijd en algemene situatie. De 
exploitant stelt de derde eveneens 
schadeloos indien deze ten tijde van het 
voorval dat tot het overlijden geleid heeft, 
reeds verwekt maar nog niet geboren was.

Indien de betrokken persoon ten tijde van 
het letsel veroorzakende voorval dat tot 
zijn overlijden heeft geleid, in een relatie 
stond met een derde jegens wie hij een 
wettelijke onderhoudsverplichting had, 
stelt de aansprakelijke operator de derde 
schadeloos tot het door de overledene 
verschuldigde bedrag voor de periode die 
overeenkomt met de gemiddelde 
levensverwachting van een persoon van 
zijn leeftijd en algemene situatie. De 
operator stelt de derde eveneens 
schadeloos indien deze ten tijde van het 
voorval dat tot het overlijden geleid heeft, 
reeds verwekt maar nog niet geboren was.

Or. en

Amendement 362
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Indien de betrokken persoon ten tijde van 
het letsel veroorzakende voorval dat tot 
zijn overlijden heeft geleid, in een relatie 
stond met een derde jegens wie hij een 
wettelijke onderhoudsverplichting had, 
stelt de aansprakelijke exploitant de derde 
schadeloos tot het door de overledene 
verschuldigde bedrag voor de periode die 
overeenkomt met de gemiddelde 
levensverwachting van een persoon van 
zijn leeftijd en algemene situatie. De 
exploitant stelt de derde eveneens 
schadeloos indien deze ten tijde van het 
voorval dat tot het overlijden geleid heeft, 

Indien de betrokken persoon ten tijde van 
het letsel veroorzakende voorval dat tot 
zijn overlijden heeft geleid, in een relatie 
stond met een derde jegens wie hij een 
wettelijke onderhoudsverplichting had, 
stelt de aansprakelijke operator de derde 
schadeloos tot het door de overledene 
verschuldigde bedrag voor de periode die 
overeenkomt met de gemiddelde 
levensverwachting van een persoon van 
zijn leeftijd en algemene situatie. De 
operator stelt de derde eveneens 
schadeloos indien deze ten tijde van het 
voorval dat tot het overlijden geleid heeft, 
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reeds verwekt maar nog niet geboren was. reeds verwekt maar nog niet geboren was.

Or. en

Amendement 363
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. In geval van schade aan de 
gezondheid of de lichamelijke integriteit 
van de betrokken persoon omvat de door 
de aansprakelijke exploitant verschuldigde 
vergoeding, binnen het in artikel 5, lid 1, 
onder b), vermelde bedrag, de vergoeding 
van de kosten van de desbetreffende 
medische behandeling, alsmede de door de 
betrokken persoon geleden financiële 
schade ten gevolge van het tijdelijke 
verlies, de vermindering of het definitieve 
totale verlies van zijn verdiencapaciteit of 
de daaruit voortvloeiende door een 
medisch attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

2. In geval van schade aan de 
gezondheid of de lichamelijke of 
psychische integriteit van de betrokken 
persoon omvat de door de aansprakelijke 
exploitant verschuldigde vergoeding, 
binnen het in artikel 5, lid 1, onder b), 
vermelde bedrag, de vergoeding van de 
kosten van de desbetreffende medische 
behandeling, alsmede de door de betrokken 
persoon geleden financiële schade ten 
gevolge van het tijdelijke verlies, de 
vermindering of het definitieve totale 
verlies van zijn verdiencapaciteit of de 
daaruit voortvloeiende door een medisch 
attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

Or. fr

Amendement 364
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. In geval van schade aan de 
gezondheid of de lichamelijke integriteit 
van de betrokken persoon omvat de door 
de aansprakelijke exploitant verschuldigde 
vergoeding, binnen het in artikel 5, lid 1, 
onder b), vermelde bedrag, de vergoeding 

2. In geval van schade aan de 
gezondheid of de lichamelijke integriteit 
van de betrokken persoon omvat de door 
de aansprakelijke operator verschuldigde 
vergoeding, binnen het in artikel 5, lid 1, 
onder b), vermelde bedrag, de vergoeding 
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van de kosten van de desbetreffende 
medische behandeling, alsmede de door de 
betrokken persoon geleden financiële 
schade ten gevolge van het tijdelijke 
verlies, de vermindering of het definitieve 
totale verlies van zijn verdiencapaciteit of 
de daaruit voortvloeiende door een 
medisch attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

van de kosten van de desbetreffende 
medische behandeling, alsmede de door de 
betrokken persoon geleden financiële 
schade ten gevolge van het tijdelijke 
verlies, de vermindering of het definitieve 
totale verlies van zijn verdiencapaciteit of 
de daaruit voortvloeiende door een 
medisch attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

Or. en

Amendement 365
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 6 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. In geval van schade aan de 
gezondheid of de lichamelijke integriteit 
van de betrokken persoon omvat de door 
de aansprakelijke exploitant verschuldigde 
vergoeding, binnen het in artikel 5, lid 1, 
onder b), vermelde bedrag, de vergoeding 
van de kosten van de desbetreffende 
medische behandeling, alsmede de door de 
betrokken persoon geleden financiële 
schade ten gevolge van het tijdelijke 
verlies, de vermindering of het definitieve 
totale verlies van zijn verdiencapaciteit of 
de daaruit voortvloeiende door een 
medisch attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

2. In geval van schade aan de 
gezondheid of de lichamelijke integriteit 
van de betrokken persoon omvat de door 
de aansprakelijke operator verschuldigde 
vergoeding, binnen het in artikel 5, lid 1, 
onder b), vermelde bedrag, de vergoeding 
van de kosten van de desbetreffende 
medische behandeling, alsmede de door de 
betrokken persoon geleden financiële 
schade ten gevolge van het tijdelijke 
verlies, de vermindering of het definitieve 
totale verlies van zijn verdiencapaciteit of 
de daaruit voortvloeiende door een 
medisch attest gestaafde toename van zijn 
behoeften.

Or. en

Amendement 366
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan het leven, 
gezondheid of lichamelijke integriteit, 
bedraagt 30 jaar vanaf de datum waarop de 
schade zich heeft voorgedaan.

1. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid bedraagt 
30 jaar vanaf de datum waarop de schade 
zich heeft voorgedaan.

Or. en

Amendement 367
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan het leven, 
gezondheid of lichamelijke integriteit, 
bedraagt 30 jaar vanaf de datum waarop de 
schade zich heeft voorgedaan.

1. De absolute verjaringstermijn voor 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, ingestelde 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid in verband met schade 
aan het leven, gezondheid of lichamelijke 
integriteit, bedraagt 30 jaar vanaf de datum 
waarop de schade zich heeft voorgedaan.

Or. bg

Amendement 368
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan eigendommen 

Schrappen
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bedraagt:
(a) 10 jaar vanaf de datum waarop de 
schade aan eigendommen zich heeft 
voorgedaan, of
(b) 30 jaar vanaf de datum waarop de 
werking van het KI-systeem met hoog 
risico die de schade aan eigendommen 
heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
De kortste van de in de eerste alinea 
bedoelde perioden is van toepassing.

Or. en

Amendement 369
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan eigendommen 
bedraagt:

2. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan eigendommen of 
aanzienlijke immateriële schade bedraagt:

Or. en

Amendement 370
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan eigendommen 

2. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan eigendommen of 
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bedraagt: andere rechten bedraagt:

Or. en

Amendement 371
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De specifieke verjaringstermijn 
voor overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
ingestelde vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid in 
verband met schade aan eigendommen 
bedraagt:

2. De absolute verjaringstermijn voor 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, ingestelde 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid in verband met schade 
aan eigendommen bedraagt:

Or. bg

Amendement 372
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) 10 jaar vanaf de datum waarop de 
schade aan eigendommen zich heeft 
voorgedaan, of

(a) 15 jaar vanaf de datum waarop de 
schade aan eigendommen zich heeft 
voorgedaan, of

Or. en

Amendement 373
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement
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(b) 30 jaar vanaf de datum waarop de 
werking van het KI-systeem met hoog 
risico die de schade aan eigendommen 
heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

(b) 30 jaar vanaf de datum waarop de 
werking van het KI-systeem met hoog 
risico, waarvan aangenomen wordt dat 
het de oorzakelijke gebeurtenis is die de 
schade aan eigendommen heeft 
veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 374
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) 30 jaar vanaf de datum waarop de 
werking van het KI-systeem met hoog 
risico die de schade aan eigendommen 
heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

(b) 30 jaar vanaf de datum waarop de 
werking van het KI-systeem met hoog 
risico die de schade aan eigendommen of 
aanzienlijke immateriële schade heeft 
veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 375
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) 30 jaar vanaf de datum waarop de 
werking van het KI-systeem met hoog 
risico die de schade aan eigendommen 
heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

(b) 40 jaar vanaf de datum waarop de 
werking van het KI-systeem met hoog 
risico die de schade aan eigendommen 
heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 376
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

De kortste van de in de eerste alinea 
bedoelde perioden is van toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 377
Emil Radev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 7 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Dit artikel laat nationale 
rechtsregels inzake de schorsing of 
onderbreking van verjaring onverlet.

Schrappen

Or. bg

Amendement 378
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – hoofdstuk III – titel

Ontwerpresolutie Amendement

Andere KI-systemen Zorgplicht

Or. en

Amendement 379
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – titel
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Ontwerpresolutie Amendement

Schuldaansprakelijkheid voor andere KI-
systemen

Zorgplicht van de frontendoperator

Or. en

Amendement 380
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
dat niet is omschreven als een KI-systeem 
met een hoog risico, overeenkomstig 
artikel 3, onder c), en derhalve niet is 
vermeld in de lijst van de bijlage bij deze 
verordening, is aansprakelijk op grond van 
schuld voor iedere schade die veroorzaakt 
wordt door fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door het KI-
systeem aangestuurd worden.

1. De frontendoperator van een KI-
systeem is aansprakelijk op grond van 
schuld voor iedere schade die veroorzaakt 
wordt door fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door het KI-
systeem aangestuurd worden.

Or. en

Amendement 381
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
dat niet is omschreven als een KI-systeem 
met een hoog risico, overeenkomstig 
artikel 3, onder c), en derhalve niet is 
vermeld in de lijst van de bijlage bij deze 
verordening, is aansprakelijk op grond van 
schuld voor iedere schade die veroorzaakt 
wordt door fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door het KI-

1. De operator van een KI-systeem 
dat niet is omschreven als een KI-systeem 
met een hoog risico, overeenkomstig 
artikel 3, onder c), en derhalve niet is 
vermeld in de lijst van de bijlage bij deze 
verordening, is aansprakelijk op grond van 
schuld voor iedere schade die veroorzaakt 
wordt door fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door het KI-
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systeem aangestuurd worden. systeem aangestuurd worden.

Or. en

Amendement 382
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant van een KI-systeem 
dat niet is omschreven als een KI-systeem 
met een hoog risico, overeenkomstig 
artikel 3, onder c), en derhalve niet is 
vermeld in de lijst van de bijlage bij deze 
verordening, is aansprakelijk op grond van 
schuld voor iedere schade die veroorzaakt 
wordt door fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door het KI-
systeem aangestuurd worden.

1. De operator van een KI-systeem 
dat niet is omschreven als een KI-systeem 
met een hoog risico, overeenkomstig 
artikel 4, onder c), en derhalve niet is 
vermeld in de lijst van de bijlage bij deze 
verordening, is aansprakelijk op grond van 
schuld voor iedere schade die veroorzaakt 
wordt door fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door het KI-
systeem aangestuurd worden.

Or. en

Amendement 383
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De exploitant is niet aansprakelijk 
indien hij kan bewijzen dat de schade 
buiten zijn schuld is veroorzaakt, met een 
beroep op een van de volgende gronden:

2. De operator wordt geacht schuld te 
dragen, tenzij hij kan bewijzen dat de 
schade buiten zijn schuld is veroorzaakt, 
met een beroep op een van de volgende 
gronden:

Or. en

Amendement 384
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De exploitant is niet aansprakelijk 
indien hij kan bewijzen dat de schade 
buiten zijn schuld is veroorzaakt, met een 
beroep op een van de volgende gronden:

2. De frontendoperator is niet 
aansprakelijk indien hij kan bewijzen dat 
de schade buiten zijn schuld is veroorzaakt, 
met een beroep op een van de volgende 
gronden:

Or. en

Amendement 385
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. De exploitant is niet aansprakelijk 
indien hij kan bewijzen dat de schade 
buiten zijn schuld is veroorzaakt, met een 
beroep op een van de volgende gronden:

2. De operator is niet aansprakelijk 
indien hij kan bewijzen dat de schade 
buiten zijn schuld is veroorzaakt, met een 
beroep op een van de volgende gronden:

Or. en

Amendement 386
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) het KI-systeem is buiten zijn 
medeweten geactiveerd, terwijl alle 
redelijke en noodzakelijke maatregelen 
zijn genomen om die activering te 
voorkomen, of

Schrappen

Or. it
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Amendement 387
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) het KI-systeem is buiten zijn 
medeweten geactiveerd, terwijl alle 
redelijke en noodzakelijke maatregelen zijn 
genomen om die activering te voorkomen, 
of

(a) het KI-systeem is buiten zijn 
medeweten geactiveerd, terwijl alle 
redelijke en noodzakelijke maatregelen zijn 
genomen om de buiten de controle van de 
operator vallende activering te voorkomen, 
of

Or. en

Amendement 388
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) de nodige zorgvuldigheid werd 
betracht door een geschikt KI-systeem voor 
de juiste taken en vaardigheden te 
selecteren, het KI-systeem naar behoren in 
gebruik te nemen, de activiteiten te 
monitoren en de operationele 
betrouwbaarheid te handhaven door alle 
beschikbare updates regelmatig te 
installeren.

(b) de nodige zorgvuldigheid werd op 
alle onderstaande manieren betracht: door 
een geschikt KI-systeem voor de juiste 
taken en vaardigheden te selecteren, het 
KI-systeem naar behoren in gebruik te 
nemen, de activiteiten te monitoren, 
uitgebreide informatie te verstrekken en 
de operationele betrouwbaarheid te 
handhaven door alle beschikbare updates 
regelmatig te installeren.

Or. en

Amendement 389
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – letter b
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Ontwerpresolutie Amendement

(b) de nodige zorgvuldigheid werd 
betracht door een geschikt KI-systeem 
voor de juiste taken en vaardigheden te 
selecteren, het KI-systeem naar behoren in 
gebruik te nemen, de activiteiten te 
monitoren en de operationele 
betrouwbaarheid te handhaven door alle 
beschikbare updates regelmatig te 
installeren.

(b) de nodige zorgvuldigheid werd in 
acht genomen door een geschikt KI-
systeem voor de juiste taken en 
vaardigheden te selecteren, het KI-systeem 
naar behoren in gebruik te nemen, de 
activiteiten te monitoren en de operationele 
betrouwbaarheid te handhaven door alle 
beschikbare updates regelmatig te 
installeren.

Or. en

Amendement 390
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

De exploitant kan zijn aansprakelijkheid 
niet uitsluiten door zich te beroepen op het 
feit dat de schade veroorzaakt is door 
autonome activiteiten, autonome apparaten 
of processen die door zijn KI-systeem 
aangestuurd worden. De exploitant is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
overmacht.

De exploitant kan zijn aansprakelijkheid 
niet uitsluiten door zich te beroepen op het 
feit dat de schade veroorzaakt is door 
autonome activiteiten, autonome apparaten 
of processen die door zijn KI-systeem 
aangestuurd worden.

Or. it

Amendement 391
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

De exploitant kan zijn aansprakelijkheid 
niet uitsluiten door zich te beroepen op het 
feit dat de schade veroorzaakt is door 

De frontendoperator kan zijn 
aansprakelijkheid niet uitsluiten door zich 
te beroepen op het feit dat de schade 
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autonome activiteiten, autonome apparaten 
of processen die door zijn KI-systeem 
aangestuurd worden. De exploitant is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
overmacht.

veroorzaakt is door autonome activiteiten, 
autonome apparaten of processen die door 
zijn KI-systeem aangestuurd worden.

Or. en

Amendement 392
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

De exploitant kan zijn aansprakelijkheid 
niet uitsluiten door zich te beroepen op het 
feit dat de schade veroorzaakt is door 
autonome activiteiten, autonome apparaten 
of processen die door zijn KI-systeem 
aangestuurd worden. De exploitant is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
overmacht.

De operator kan zijn aansprakelijkheid niet 
uitsluiten door zich te beroepen op het feit 
dat de schade veroorzaakt is door 
autonome activiteiten, autonome apparaten 
of processen die door zijn KI-systeem 
aangestuurd worden. De operator is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
overmacht.

Or. en

Amendement 393
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

De exploitant kan zijn aansprakelijkheid 
niet uitsluiten door zich te beroepen op het 
feit dat de schade veroorzaakt is door 
autonome activiteiten, autonome apparaten 
of processen die door zijn KI-systeem 
aangestuurd worden. De exploitant is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
overmacht.

De operator kan zijn aansprakelijkheid niet 
uitsluiten door zich te beroepen op het feit 
dat de schade veroorzaakt is door 
autonome activiteiten, autonome apparaten 
of processen die door zijn KI-systeem 
aangestuurd worden. De operator is niet 
aansprakelijk voor schade als gevolg van 
overmacht.

Or. en
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Amendement 394
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Wanneer de schade is veroorzaakt 
door een derde die de werking van het KI-
systeem heeft gewijzigd, is de exploitant 
niettemin aansprakelijk voor de betaling 
van een vergoeding indien deze derde 
partij onvindbaar of onbemiddeld is.

3. Wanneer de schade is veroorzaakt 
door een derde die de werking van het KI-
systeem heeft gewijzigd, is de 
frontendoperator, indien zijn schuld 
vaststaat, niettemin aansprakelijk voor de 
betaling van een vergoeding indien deze 
derde partij onvindbaar of onbemiddeld is.

Or. en

Amendement 395
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Wanneer de schade is veroorzaakt 
door een derde die de werking van het KI-
systeem heeft gewijzigd, is de exploitant 
niettemin aansprakelijk voor de betaling 
van een vergoeding indien deze derde 
partij onvindbaar of onbemiddeld is.

3. Wanneer de schade is veroorzaakt 
door een derde die de werking of het effect 
van het KI-systeem heeft gewijzigd, is de 
operator niettemin aansprakelijk voor de 
betaling van een vergoeding indien deze 
derde partij onvindbaar of onbemiddeld is.

Or. en

Amendement 396
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement
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3. Wanneer de schade is veroorzaakt 
door een derde die de werking van het KI-
systeem heeft gewijzigd, is de exploitant 
niettemin aansprakelijk voor de betaling 
van een vergoeding indien deze derde 
partij onvindbaar of onbemiddeld is.

3. Wanneer de schade is veroorzaakt 
door een derde die de werking van het KI-
systeem heeft gewijzigd, is de operator 
niettemin aansprakelijk voor de betaling 
van een vergoeding indien deze derde 
partij onvindbaar of onbemiddeld is.

Or. en

Amendement 397
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Op verzoek van de exploitant is de 
producent van een KI-systeem verplicht in 
de mate met hem samen te werken die in 
verhouding staat tot de omvang van de 
vordering, teneinde de exploitant de 
mogelijkheid te bieden de afwezigheid van 
zijn schuld aan te tonen.

4. De backendoperator van een KI-
systeem is verplicht met de 
frontendoperator of de betrokken persoon 
samen te werken in de mate die in 
verhouding staat tot de omvang van de 
vordering, teneinde de frontendoperator of 
de betrokken persoon de mogelijkheid te 
bieden de afwezigheid van zijn schuld aan 
te tonen.

Or. en

Amendement 398
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Op verzoek van de exploitant is de 
producent van een KI-systeem verplicht in 
de mate met hem samen te werken die in 
verhouding staat tot de omvang van de 
vordering, teneinde de exploitant de 
mogelijkheid te bieden de afwezigheid van 
zijn schuld aan te tonen.

4. Op verzoek van de operator is de 
producent van een KI-systeem verplicht 
met de operator samen te werken en hem 
informatie te verstrekken in de mate die in 
verhouding staat tot de omvang van de 
vordering, teneinde de operator de 
mogelijkheid te bieden de afwezigheid van 
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zijn schuld aan te tonen.

Or. en

Amendement 399
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 8 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Op verzoek van de exploitant is de 
producent van een KI-systeem verplicht in 
de mate met hem samen te werken die in 
verhouding staat tot de omvang van de 
vordering, teneinde de exploitant de 
mogelijkheid te bieden de afwezigheid van 
zijn schuld aan te tonen.

4. Op verzoek van de operator of de 
betrokken persoon is de producent van een 
KI-systeem verplicht in de mate met hen 
samen te werken die in verhouding staat tot 
de omvang van de vordering, teneinde de 
vaststelling van de aansprakelijkheid 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 400
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 9

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 9 Schrappen
Nationale bepalingen inzake vergoeding 
en verjaring
De verjaringstermijn, de bedragen en de 
omvang van de vergoeding van 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, ingestelde 
vorderingen voor civielrechtelijke 
aansprakelijkheid worden beheerst door 
de wetten van de lidstaat waar de schade 
is ontstaan.

Or. en
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Amendement 401
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de exploitant op grond van deze 
verordening dienovereenkomstig 
verminderd. De exploitant is niet 
aansprakelijk indien de betrokken 
persoon of degene voor wie hij 
verantwoordelijk is uitsluitend of 
hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de 
schade.

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de operator op grond van deze 
verordening dienovereenkomstig 
verminderd.

Or. en

Amendement 402
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de exploitant op grond van deze 
verordening dienovereenkomstig 
verminderd. De exploitant is niet 
aansprakelijk indien de betrokken persoon 
of degene voor wie hij verantwoordelijk is 
uitsluitend of hoofdzakelijk 

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de frontendoperator op grond van 
deze verordening dienovereenkomstig 
verminderd. De frontendoperator is niet 
aansprakelijk indien de betrokken persoon 
of degene voor wie hij verantwoordelijk is 
uitsluitend of hoofdzakelijk 
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verantwoordelijk is voor de schade. verantwoordelijk is voor de schade.

Or. en

Amendement 403
Kosma Złotowski

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de exploitant op grond van deze 
verordening dienovereenkomstig 
verminderd. De exploitant is niet 
aansprakelijk indien de betrokken persoon 
of degene voor wie hij verantwoordelijk is 
uitsluitend of hoofdzakelijk 
verantwoordelijk is voor de schade.

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de exploitant op grond van deze 
verordening dienovereenkomstig 
verminderd. De exploitant is niet 
aansprakelijk indien de betrokken persoon 
of degene voor wie hij verantwoordelijk is 
uitsluitend verantwoordelijk is voor de 
schade.

Or. en

Amendement 404
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de exploitant op grond van deze 

1. Indien de schade het gevolg is van 
zowel fysieke of virtuele activiteiten, 
apparaten of processen die door een KI-
systeem aangestuurd worden als van de 
handelingen van een betrokken persoon of 
een persoon voor wie hij verantwoordelijk 
is, wordt de mate van aansprakelijkheid 
van de operator op grond van deze 
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verordening dienovereenkomstig 
verminderd. De exploitant is niet 
aansprakelijk indien de betrokken persoon 
of degene voor wie hij verantwoordelijk is 
uitsluitend of hoofdzakelijk 
verantwoordelijk is voor de schade.

verordening dienovereenkomstig 
verminderd. De operator is niet 
aansprakelijk indien de betrokken persoon 
of degene voor wie hij verantwoordelijk is 
uitsluitend verantwoordelijk is voor de 
schade.

Or. en

Amendement 405
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 10 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Een exploitant die aansprakelijk 
gehouden wordt kan de door het KI-
systeem gegenereerde gegevens gebruiken 
als bewijs van medeschuld van de 
betrokken persoon.

2. Een operator die aansprakelijk 
gehouden wordt kan de door het KI-
systeem gegenereerde gegevens gebruiken 
als bewijs van medeschuld van de 
betrokken persoon, in overeenstemming 
met Verordening (EU) 2016/679 en 
andere relevante wetgeving inzake 
gegevensbescherming. De betrokken 
persoon kan deze gegevens ook gebruiken 
als bewijsmiddel of ter verduidelijking in 
de aansprakelijkheidsvordering.

Or. en

Amendement 406
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 10 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Een exploitant die aansprakelijk 
gehouden wordt kan de door het KI-
systeem gegenereerde gegevens gebruiken 
als bewijs van medeschuld van de 
betrokken persoon.

2. Een frontendoperator die 
aansprakelijk gehouden wordt kan de door 
het KI-systeem gegenereerde gegevens 
gebruiken als bewijs van medeschuld van 
de betrokken persoon. Ook de betrokken 
persoon heeft dit recht. Deze gegevens 
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moeten overeenkomstig de wetgeving 
inzake gegevensbescherming worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 407
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 10 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Een exploitant die aansprakelijk 
gehouden wordt kan de door het KI-
systeem gegenereerde gegevens gebruiken 
als bewijs van medeschuld van de 
betrokken persoon.

2. Een operator die aansprakelijk 
gehouden wordt, alsook de betrokken 
persoon, kunnen de door het KI-systeem 
gegenereerde gegevens gebruiken als 
bewijs van medeschuld van de betrokken 
persoon, onverminderd Verordening (EU) 
2016/679.

Or. en

Amendement 408
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 11 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Indien sprake is van meer dan één 
exploitant van een KI-systeem zijn deze 
hoofdelijk aansprakelijk. Indien een van de 
exploitanten tevens de producent van het 
KI-systeem is, heeft deze verordening 
voorrang op de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn.

Indien sprake is van meer dan één operator 
van een KI-systeem zijn deze hoofdelijk 
aansprakelijk. Indien een van de 
operatoren tevens de producent van het 
KI-systeem is, heeft deze verordening 
voorrang op de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn, op 
voorwaarde dat het beschermingsniveau 
voor de consument en voor de betrokken 
persoon niet lager is dan het niveau waar 
in de productaansprakelijkheidsrichtlijn 
in is voorzien.
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Or. en

Amendement 409
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 11 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Indien sprake is van meer dan één 
exploitant van een KI-systeem zijn deze 
hoofdelijk aansprakelijk. Indien een van 
de exploitanten tevens de producent van 
het KI-systeem is, heeft deze verordening 
voorrang op de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn.

Indien sprake is van meer dan één 
frontend- en backendoperator van een KI-
systeem zijn deze hoofdelijk aansprakelijk.

Or. en

Amendement 410
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 11 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Indien sprake is van meer dan één 
exploitant van een KI-systeem zijn deze 
hoofdelijk aansprakelijk. Indien een van de 
exploitanten tevens de producent van het 
KI-systeem is, heeft deze verordening 
voorrang op de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn.

Indien sprake is van meer dan één operator 
van een KI-systeem zijn deze hoofdelijk 
aansprakelijk. Indien een van de 
operatoren tevens de producent van het 
KI-systeem is, heeft deze verordening 
voorrang op de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn.

Or. en

Amendement 411
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant is niet gerechtigd een 
vordering tot regres in te stellen, tenzij de 
betrokken persoon, die recht heeft op een 
vergoeding uit hoofde van deze 
verordening, volledig is betaald.

1. De frontendoperator en de 
backendoperator zijn niet gerechtigd een 
vordering tot regres in te stellen, tenzij de 
betrokken persoon, die recht heeft op een 
vergoeding uit hoofde van deze 
verordening, volledig is betaald.

Or. en

Amendement 412
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant is niet gerechtigd een 
vordering tot regres in te stellen, tenzij de 
betrokken persoon, die recht heeft op een 
vergoeding uit hoofde van deze 
verordening, volledig is betaald.

1. De operator is niet gerechtigd een 
vordering tot regres in te stellen, tenzij de 
betrokken persoon, die recht heeft op een 
vergoeding uit hoofde van deze 
verordening, volledig is betaald.

Or. en

Amendement 413
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De exploitant is niet gerechtigd een 
vordering tot regres in te stellen, tenzij de 
betrokken persoon, die recht heeft op een 
vergoeding uit hoofde van deze 
verordening, volledig is betaald.

1. De operator is niet gerechtigd een 
vordering tot regres in te stellen, tenzij de 
betrokken persoon, die recht heeft op een 
vergoeding uit hoofde van deze 
verordening, volledig is betaald.

Or. en
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Amendement 414
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. In geval de exploitant met andere 
exploitanten hoofdelijk aansprakelijk is 
jegens een betrokken persoon en deze 
persoon volledig schadeloosgesteld heeft 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, kan de exploitant een deel van de 
schadeloosstelling op de andere 
exploitanten verhalen, in verhouding tot 
hun aansprakelijkheid. Hoofdelijk 
aansprakelijke exploitanten zijn voor 
gelijke delen ten opzichte van elkaar 
verbonden, tenzij anders bepaald. Indien de 
bijdrage van een hoofdelijk aansprakelijke 
exploitant niet van hem kan worden 
verkregen, wordt het tekort gedragen door 
de andere exploitanten. Voor zover een 
hoofdelijk aansprakelijke exploitant de 
betrokken persoon schadeloosstelt en de 
andere aansprakelijke exploitanten om 
vereffening van de voorschotten vraagt, 
gaat de vordering van de betrokken 
persoon op de andere exploitanten op hem 
over. Subrogatie van vorderingen wordt 
niet uitgeoefend ten koste van de 
oorspronkelijke vordering.

2. In geval de frontendoperator en de 
backendoperator met andere operatoren 
hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens een 
betrokken persoon en deze persoon 
volledig schadeloosgesteld hebben 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, kan de operator een deel van de 
schadeloosstelling op de andere operatoren 
verhalen, in verhouding tot hun 
aansprakelijkheid. Hoofdelijk 
aansprakelijke operatoren zijn voor gelijke 
delen ten opzichte van elkaar verbonden, 
tenzij anders bepaald. Indien de bijdrage 
van een hoofdelijk aansprakelijke operator 
niet van hem kan worden verkregen, wordt 
het tekort gedragen door de andere 
operatoren. Voor zover een hoofdelijk 
aansprakelijke operator de betrokken 
persoon schadeloosstelt en de andere 
aansprakelijke operatoren om vereffening 
van de voorschotten vraagt, gaat de 
vordering van de betrokken persoon op de 
andere operatoren op hem over. 
Subrogatie van vorderingen wordt niet 
uitgeoefend ten koste van de 
oorspronkelijke vordering.

Or. en

Amendement 415
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. In geval de exploitant met andere 
exploitanten hoofdelijk aansprakelijk is 

2. In geval de operator met andere 
operatoren hoofdelijk aansprakelijk is 
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jegens een betrokken persoon en deze 
persoon volledig schadeloosgesteld heeft 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, kan de exploitant een deel van de 
schadeloosstelling op de andere 
exploitanten verhalen, in verhouding tot 
hun aansprakelijkheid. Hoofdelijk 
aansprakelijke exploitanten zijn voor 
gelijke delen ten opzichte van elkaar 
verbonden, tenzij anders bepaald. Indien de 
bijdrage van een hoofdelijk aansprakelijke 
exploitant niet van hem kan worden 
verkregen, wordt het tekort gedragen door 
de andere exploitanten. Voor zover een 
hoofdelijk aansprakelijke exploitant de 
betrokken persoon schadeloosstelt en de 
andere aansprakelijke exploitanten om 
vereffening van de voorschotten vraagt, 
gaat de vordering van de betrokken 
persoon op de andere exploitanten op hem 
over. Subrogatie van vorderingen wordt 
niet uitgeoefend ten koste van de 
oorspronkelijke vordering.

jegens een betrokken persoon en deze 
persoon volledig schadeloosgesteld heeft 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, kan de operator een deel van de 
schadeloosstelling op de andere operatoren 
verhalen, in verhouding tot hun 
aansprakelijkheid. Hoofdelijk 
aansprakelijke operatoren zijn voor gelijke 
delen ten opzichte van elkaar verbonden, 
tenzij anders bepaald. Indien de bijdrage 
van een hoofdelijk aansprakelijke operator 
niet van hem kan worden verkregen, wordt 
het tekort gedragen door de andere 
operatoren. Voor zover een hoofdelijk 
aansprakelijke operator de betrokken 
persoon schadeloosstelt en de andere 
aansprakelijke operatoren om vereffening 
van de voorschotten vraagt, gaat de 
vordering van de betrokken persoon op de 
andere operatoren op hem over. 
Subrogatie van vorderingen wordt niet 
uitgeoefend ten koste van de 
oorspronkelijke vordering.

Or. en

Amendement 416
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. In geval de exploitant met andere 
exploitanten hoofdelijk aansprakelijk is 
jegens een betrokken persoon en deze 
persoon volledig schadeloosgesteld heeft 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, kan de exploitant een deel van de 
schadeloosstelling op de andere 
exploitanten verhalen, in verhouding tot 
hun aansprakelijkheid. Hoofdelijk 
aansprakelijke exploitanten zijn voor 
gelijke delen ten opzichte van elkaar 
verbonden, tenzij anders bepaald. Indien de 
bijdrage van een hoofdelijk aansprakelijke 

2. In geval de operator met andere 
operatoren hoofdelijk aansprakelijk is 
jegens een betrokken persoon en deze 
persoon volledig schadeloosgesteld heeft 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, kan de operator een deel van de 
schadeloosstelling op de andere 
exploitanten verhalen, in verhouding tot 
hun aansprakelijkheid. Hoofdelijk 
aansprakelijke operatoren zijn voor gelijke 
delen ten opzichte van elkaar verbonden, 
tenzij anders bepaald. Indien de bijdrage 
van een hoofdelijk aansprakelijke 
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exploitant niet van hem kan worden 
verkregen, wordt het tekort gedragen door 
de andere exploitanten. Voor zover een 
hoofdelijk aansprakelijke exploitant de 
betrokken persoon schadeloosstelt en de 
andere aansprakelijke exploitanten om 
vereffening van de voorschotten vraagt, 
gaat de vordering van de betrokken 
persoon op de andere exploitanten op hem 
over. Subrogatie van vorderingen wordt 
niet uitgeoefend ten koste van de 
oorspronkelijke vordering.

exploitant niet van hem kan worden 
verkregen, wordt het tekort gedragen door 
de andere operatoren. Voor zover een 
hoofdelijk aansprakelijke operator de 
betrokken persoon schadeloosstelt en de 
andere aansprakelijke operatoren om 
vereffening van de voorschotten vraagt, 
gaat de vordering van de betrokken 
persoon op de andere operator op hem 
over. Subrogatie van vorderingen wordt 
niet uitgeoefend ten koste van de 
oorspronkelijke vordering.

Or. en

Amendement 417
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien de exploitant van een 
gebrekkig KI-systeem de betrokken 
persoon volledig schadeloosstelt voor 
schade overeenkomstig artikel 4, lid 1, of 
artikel 8, lid 1, kan hij een herstelvordering 
instellen tegen de producent van het 
gebrekkige KI-systeem overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG en de nationale 
voorschriften inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken.

3. Indien de frontendoperator van een 
gebrekkig KI-systeem de betrokken 
persoon volledig schadeloosstelt voor 
schade overeenkomstig artikel 4, lid 1, of 
artikel 8, lid 1, kan hij een herstelvordering 
instellen tegen de backendoperator van het 
gebrekkige KI-systeem overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG en de nationale 
voorschriften inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken.

Or. en

Amendement 418
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien de exploitant van een 3. Indien de operator van een 
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gebrekkig KI-systeem de betrokken 
persoon volledig schadeloosstelt voor 
schade overeenkomstig artikel 4, lid 1, of 
artikel 8, lid 1, kan hij een herstelvordering 
instellen tegen de producent van het 
gebrekkige KI-systeem overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG en de nationale 
voorschriften inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken.

gebrekkig KI-systeem de betrokken 
persoon volledig schadeloosstelt voor 
schade overeenkomstig artikel 4, lid 1, of 
artikel 8, lid 1, kan hij een herstelvordering 
instellen tegen de producent van het 
gebrekkige KI-systeem overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG en de nationale 
voorschriften inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken.

Or. en

Amendement 419
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien de exploitant van een 
gebrekkig KI-systeem de betrokken 
persoon volledig schadeloosstelt voor 
schade overeenkomstig artikel 4, lid 1, of 
artikel 8, lid 1, kan hij een herstelvordering 
instellen tegen de producent van het 
gebrekkige KI-systeem overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG en de nationale 
voorschriften inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken.

3. Indien de operator van een 
gebrekkig KI-systeem de betrokken 
persoon volledig schadeloosstelt voor 
schade overeenkomstig artikel 4, lid 1, of 
artikel 8, lid 1, kan hij een herstelvordering 
instellen tegen de producent van het 
gebrekkige KI-systeem overeenkomstig 
Richtlijn 85/374/EEG en de nationale 
voorschriften inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken.

Or. en

Amendement 420
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. In geval de verzekeraar van de 
exploitant de betrokken persoon 
schadeloosstelt voor schade 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 

4. In geval de verzekeraar van de 
operator de betrokken persoon 
schadeloosstelt voor schade 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
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8, lid 1, gaan eventuele vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
betrokken persoon voor dezelfde schade 
over op de verzekeraar van de exploitant, 
voor het bedrag dat de verzekeraar van de 
exploitant de betrokken persoon 
schadeloos heeft gesteld.

8, lid 1, gaan eventuele vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
betrokken persoon voor dezelfde schade 
over op de verzekeraar van de operator, 
voor het bedrag dat de verzekeraar van de 
operator de betrokken persoon schadeloos 
heeft gesteld.

Or. en

Amendement 421
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. In geval de verzekeraar van de 
exploitant de betrokken persoon 
schadeloosstelt voor schade 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, gaan eventuele vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
betrokken persoon voor dezelfde schade 
over op de verzekeraar van de exploitant, 
voor het bedrag dat de verzekeraar van de 
exploitant de betrokken persoon 
schadeloos heeft gesteld.

4. In geval de verzekeraar van de 
operator de betrokken persoon 
schadeloosstelt voor schade 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, gaan eventuele vorderingen voor 
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
betrokken persoon voor dezelfde schade 
over op de verzekeraar van de operator, 
voor het bedrag dat de verzekeraar van de 
operator de betrokken persoon schadeloos 
heeft gesteld.

Or. en

Amendement 422
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 12 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. In geval de verzekeraar van de 
exploitant de betrokken persoon 
schadeloosstelt voor schade 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, gaan eventuele vorderingen voor 

4. In geval de verzekeraar van de 
operator de betrokken persoon 
schadeloosstelt voor schade 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, en artikel 
8, lid 1, gaan eventuele vorderingen voor 
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civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
betrokken persoon voor dezelfde schade 
over op de verzekeraar van de exploitant, 
voor het bedrag dat de verzekeraar van de 
exploitant de betrokken persoon 
schadeloos heeft gesteld.

civielrechtelijke aansprakelijkheid van de 
betrokken persoon voor dezelfde schade 
over op de verzekeraar van de operator, 
voor het bedrag dat de verzekeraar van de 
operator de betrokken persoon schadeloos 
heeft gesteld.

Or. en

Amendement 423
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 13

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 13 Schrappen
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.
2. De in artikel 4, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor een periode 
van vijf jaar met ingang van [datum van 
toepassing van deze verordening].
3. De in artikel 4, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Voordat de Commissie een 
gedelegeerde handeling vaststelt, 
raadpleegt zij het Technisch Comité voor 
KI-systemen met een hoog risico (TCRAI-
comité) overeenkomstig de beginselen die 
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zijn neergelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 13 april 
2016.
5. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
6. Een overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen 
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Or. en

Amendement 424
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 14 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Uiterlijk op 1 januari 202X [5 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening], en vervolgens om de drie 
jaar, dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een 
uitvoerig verslag in over de herziening van 
deze verordening in het licht van de 
verdere ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie.

Uiterlijk op 1 januari 202X [5 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening], en vervolgens om de drie 
jaar, dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een 
uitvoerig verslag in over de herziening van 
deze verordening in het licht van de 
verdere ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie. In het kader van dit verslag 
onderzoekt de Commissie onder meer of 
het toepassingsgebied van deze 
verordening moet worden uitgebreid tot 
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economische schade.

Or. de

Amendement 425
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 14 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Uiterlijk op 1 januari 202X [5 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening], en vervolgens om de drie 
jaar, dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een 
uitvoerig verslag in over de herziening van 
deze verordening in het licht van de 
verdere ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie.

Uiterlijk op 1 januari 202X [3 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening], en vervolgens om de drie 
jaar, dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een 
uitvoerig verslag in over de herziening van 
deze verordening in het licht van de 
verdere ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie.

Or. en

Amendement 426
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 14 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Uiterlijk op 1 januari 202X [5 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening], en vervolgens om de drie 
jaar, dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een 
uitvoerig verslag in over de herziening van 
deze verordening in het licht van de 
verdere ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie.

Uiterlijk op 1 januari 202X [3 jaar na de 
datum van toepassing van deze 
verordening], en vervolgens om de twee 
jaar, dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad en het Europees 
Economisch en Sociaal Comité een 
uitvoerig verslag in over de herziening van 
deze verordening in het licht van de 
verdere ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie.

Or. en
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Amendement 427
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 14 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Bij de opstelling van het in de eerste alinea 
bedoelde verslag verzoekt de Commissie 
de lidstaten om relevante informatie met 
betrekking tot jurisprudentie, gerechtelijke 
schikkingen alsook ongevallenstatistieken, 
zoals het aantal ongevallen, de geleden 
schade, de betrokken KI-toepassingen en 
de door verzekeringsmaatschappijen 
betaalde vergoedingen.

Bij de opstelling van het in de eerste alinea 
bedoelde verslag verzoekt de Commissie 
de lidstaten om relevante informatie met 
betrekking tot jurisprudentie, gerechtelijke 
schikkingen alsook ongevallenstatistieken, 
zoals het aantal ongevallen, de geleden 
schade, de betrokken KI-toepassingen en 
de door verzekeringsmaatschappijen 
betaalde vergoedingen, maar ook een 
beoordeling van het aantal vorderingen 
dat door betrokken personen is ingesteld, 
zowel individueel als collectief, en de 
termijn waarbinnen de vorderingen door 
de rechtbank behandeld zullen worden.

Or. en

Amendement 428
Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – artikel 14 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie laat haar verslag in 
voorkomend geval vergezeld gaan van 
wetgevingsvoorstellen.

De Commissie laat haar verslag in 
voorkomend geval vergezeld gaan van 
wetgevingsvoorstellen, die tot doel hebben 
de vastgestelde tekortkomingen op te 
lossen.

Or. en

Amendement 429
Marion Walsmann
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – bijlage

Ontwerpresolutie Amendement

Limitatieve lijst van KI-systemen die een 
hoog risico vormen alsmede van kritieke 
sectoren waarin de KI-systemen worden 
ingezet1

Schrappen

KI-systemen Kritieke sector
[...]
_________________
1 *Deze bijlage moet de mate van 
gedetailleerdheid beogen van bijvoorbeeld 
bijlage I van Verordening (EU) 2018/858 
(goedkeuring van en het markttoezicht op 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd).

Or. de

Amendement 430
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Ontwerpresolutie
Bijlage I – deel B – bijlage

Ontwerpresolutie Amendement

Limitatieve lijst van KI-systemen die een 
hoog risico vormen alsmede van kritieke 
sectoren waarin de KI-systemen worden 
ingezet1

Schrappen

KI-systemen Kritieke sector
[...]
_________________
1 Deze bijlage moet de mate van 
gedetailleerdheid beogen van bijvoorbeeld 
bijlage I van Verordening (EU) 2018/858 
(goedkeuring van en het markttoezicht op 
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motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd).

Or. en


