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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

– wara li kkunsidra l-Artikolu 225 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 85/374/KEE1,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 56 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-intelliġenza artifiċjali ("IA") u teknoloġiji diġitali emerġenti oħrajn għandhom il-
potenzjal li jittrasformaw is-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna għall-aħjar; madankollu, 
huwa impossibbli li tiġi eskluża kompletament il-possibbiltà ta' dannu, korriment jew telf 
ta' ħajja li jirriżultaw mill-operat ta' tali teknoloġiji;

B. billi f'diversi setturi tal-industriji tat-trasport ġew applikati diversi gradi ta' 
awtomatizzazzjoni u ta' IA; barra minn hekk, l-IA tinvolvi l-użu ta' ħafna tipi ta' 
teknoloġiji bħal vetturi awtonomi, sistemi ta' inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord u 
soluzzjonijiet ta' ġestjoni tat-traffiku intelliġenti;

C. billi l-qafas tar-responsabbiltà ċivili fl-Unjoni huwa kkumplementat minn reġimi 
nazzjonali ta' responsabbiltà u t-tnejn għandhom jirriflettu l-kumplessità tat-teknoloġiji 
emerġenti sabiex jiġi garantit l-ogħla livell ta' protezzjoni filwaqt li tiġi appoġġjata l-
innovazzjoni teknoloġika; billi l-Unjoni ma tiddisponix minn reġim ta' responsabbiltà 
ċivili armonizzata għall-prodotti tal-IA; billi t-tħeġġiġ tal-introduzzjoni u l-użu tal-IA fl-
UE, għandu jkun prijorità assoluta għall-Unjoni u objettiv ta' bażi għall-iżvilupp tal-qafas 
ta' responsabbiltà relatat mal-prodotti tal-IA; billi d-data turi li sa disgħin fil-mija tal-
inċidenti tat-traffiku huma kkawżati, tal-anqas parzjalment, minn żbalji umani; billi l-
vetturi awtonomi għandhom ikunu soġġetti għal qafas etiku; billi filwaqt li l-introduzzjoni 
ta' qafas bħal dan tista' tipprevjeni żbalji fit-teħid ta' deċiżjonijiet awtomatiċi u fl-
algoritmi, reġim ta' responsabbiltà armonizzat huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li l-ħsara 
kollha kkawżata mis-sistemi tal-IA tkun kompletament ikkumpensata;

D. billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u dik nazzjonali għandhom jiżguraw prodotti u servizzi 
b'livell għoli ta' sikurezza u ġestjoni soda tas-sistema kemm ex ante kif ukoll matul iċ-
ċiklu kollu tal-ħajja tal-prodotti, filwaqt li jiffaċilitaw il-kumpens tal-vittmi ex post; billi 
l-iżvilupp teknoloġiku fil-qasam tal-IA għandu jibqa' iċċentrat fuq il-bniedem u l-prodotti 
u l-applikazzjonijiet li jużaw l-IA għandhom iwasslu għal żvilupp uman u kwalità tajba 
tal-ħajja

1. Jenfasizza li l-IA tista' tiġi applikata fuq livelli differenti fil-vetturi, fl-infrastruttura tat-
trasport u fost il-mezzi tat-trasport, u għandha impatt importanti fuq il-livell ta' 
awtonomija tas-sistema, minn kontroll komplet tas-sewwieq għal awtonomija sħiħa u li, 

1 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar 
responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU L 210, 7.8.1985, p. 29).
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b'konsegwenza ta' dan, aktar ma jiżdied il-livell ta' awtonomija tas-sistemi ta' sewqan 
awtomatizzat, aktar ikun hemm lok għal trasferiment gradwali tar-responsabbiltà ċivili 
minn fuq is-sewwieq għal fuq partijiet terzi; jitlob li jkun hemm definizzjonijiet ċari tal-
Unjoni għat-tipi kollha tal-mezzi ta' trasport u l-infrastruttura li jużaw software tal-IA u 
jkun hemm klassifikazzjoni tar-riskju korrispondenti biex jappoġġaw mekkaniżmu ta' 
responsabbiltà ħalli jiġu ċċarati kwistjonijiet ta' responsabbiltà biex jiġu żgurati l-ogħla 
standards ta' sikurezza u sigurtà, filwaqt li jenfasizza li s-sikurezza hija ta' importanza 
kbira fis-settur tat-trasport u li tista' tiġi deskritta bħala naħa waħda tal-munita fejn ir-
responsabbiltà tikkostitwixxi n-naħa l-oħra;

2. Ifakkar li s-settur tat-trasport ilu diċenni jintegra t-teknoloġiji tal-IA, b'mod partikolari bl-
introduzzjoni tal-awtomatizzazzjoni tal-operazzjonijiet ferrovjarji (ATO), inkluż fiż-żoni 
urbani fejn l-operazzjonijiet kompletament awtomatizzati mingħajr sewwieq żiedu d-
disponibbiltà tas-sistema, il-kapaċità tan-network u l-effiċjenza operazzjonali;

3. Jenfasizza l-fatt li l-funzjonalitajiet awtomatizzati jistgħu jirriżultaw f'titjib sinifikanti fis-
sikurezza fuq perjodu medju u fit-tul kif ukoll konsegwenzi mhux ippjanati, bħal b'rabta 
maċ-ċibersigurtà u l-privatezza tad-data; jinnota li filwaqt li l-koeżistenza ta' diversi 
livelli ta' awtomatizzazzjoni tirrappreżenta sfida, l-IA tista' tintuża wkoll għall-ippjanar u 
l-iggwidar tal-ktajjen loġistiċi, u biex jiżdiedu l-effiċjenza, ir-reżiljenza, l-affidabbiltà, is-
sostenibbiltà, l-interoperabbiltà u l-flessibbiltà, u li għandha potenzjal enormi għal 
persuni b'diżabbiltà u mobbiltà mnaqqsa; jenfasizza l-bżonn ta' skrutinju iktar b'saħħtu 
taħt reġim ta' responsabbiltà ċivili tal-Unjoni għall-prodotti tal-IA biex tiġi żgurata s-
sikurezza ta' persuni b'diżabbiltajiet u b'mobbiltà mnaqqsa;

4. Jenfasizza l-importanza li tiġi definita diviżjoni ċara tar-responsabbiltajiet bejn l-
iżviluppaturi tas-software, il-manifatturi ta' diversi komponenti, il-fornituri tas-servizzi u 
tad-data, l-operaturi u l-utenti finali, sabiex jiġu żgurati l-aqwa prodott possibbli u r-
rispett tad-drittijiet tal-konsumatur; jirrimarka dwar il-ħtieġa li tiġi stabbilita l-
allokazzjoni xierqa tar-riskji li jirriżultaw minn interazzjonijiet diġitali ġodda bejn l-
infrastruttura u l-vetturi u li jiġi applikat reġim ta' responsabbiltà ġust għall-fallimenti 
operattivi tas-software, għall-fallimenti tan-network u għar-riskji relatati ma' għażliet ta' 
programmazzjoni li attwalment mhumiex koperti b'mod adegwat; 

5. Jenfasizza l-fatt li għall-applikazzjonijiet relatati mal-IA fis-settur tat-trasport bi profil 
speċifiku ta' riskju għoli, hemm bżonn ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju skont il-livell ta' 
awtomatizzazzjoni u l-awtotagħlim tas-sistema; jindika l-ħtieġa ta' rekwiżiti legali għall-
applikazzjonijiet tal-IA bi profil ta' riskju għoli; jinnota madankollu li dan l-approċċ ma 
għandux ikun ibbażat fuq l-identifikazzjoni bil-quddiem ta' ċerti setturi, bħat-trasport, 
bħala setturi li japplikaw IA ta' riskju għoli, iżda pjuttost fuq valutazzjonijiet speċifiċi 
għall-qasam u li jkunu newtrali mil-lat teknoloġiku. jenfasizza l-ħtieġa li tali rekwiżiti 
jiġu armonizzati fl-Unjoni kollha biex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' sikurezza tal-prodotti u 
l-livell minimu ta' riskju għall-utenti meta jużaw sistemi tal-IA, u r-rwol fundamentali li 
għandu l-prinċipju ta' prekawzjoni, minqux fl-Artikolu 191 tat-TFUE, għall-analiżi tar-
riskju u l-ġestjoni tar-riskju; jappella għal rispons adegwat għall-ħtieġa ta' approċċ xieraq 
għall-protezzjoni tad-data u għall-indirizzar tar-riskji relatati mal-hacking u ċ-
ċiberkriminalità; 

6. Jinnota li skont ir-regolament attwali dwar is-sikurezza tal-prodotti, il-produttur jibqa' 
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responsabbli sakemm ma jkunx hemm provi kontra dan, filwaqt li l-piż tal-prova huwa 
dejjem tal-produtturi u/jew l-iżviluppaturi; jenfasizza li dan il-prinċipju għandu jiġi estiż 
għall-prodotti tal-IA; jirrakkomanda li, f'każijiet fejn ikun hemm prova li l-produttur 
u/jew l-iżviluppatur ma jkunux responsabbli, operatur li jkollu livell ogħla ta' kontroll 
mis-sid jew l-utent ta' prodott jew servizz attwali mgħammar bl-IA għandu jkun il-parti 
kkunsidrata li tkun fl-aħjar pożizzjoni biex timmaniġġja r-riskji, u għalhekk il-piż tal-
prova għandu jitqiegħed fuq l-operatur; jinnota li kull obbligu għandu jiġu sodisfatt mill-
attur li huwa fl-aħjar pożizzjoni biex jindirizza r-riskju; jenfasizza li l-kunsens tal-
konsumatur huwa prinċipju fundamentali għall-iżvilupp tas-servizzi tat-trasport tal-IA; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tistabbilixxi mezzi li jiċċertifikaw tali servizzi; jinnota li l-
protezzjoni taċ-ċittadini u n-negozji tal-UE li jużaw teknoloġiji tal-IA tirrikjedi diviżjoni 
ċara tar-responsabbiltà bejn id-diversi partijiet involuti, irrispettivament minn jekk dawn 
ikunux ibbażati fl-UE jew le (effett extraterritorjali); 

7. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi garantit tal-anqas l-istess livell ta' sikurezza tal-prodotti bħal dak 
li jeżisti bħalissa, filwaqt li titqies ukoll il-mira tal-Unjoni "Viżjoni Żero", sabiex issir 
aktar faċli għall-vittmi ta' inċidenti li jiksbu rimedji, jevitaw spejjeż ta' litigazzjoni attwali 
dejjem ogħla u jevitaw l-inċertezza legali, speċjalment għan-negozji li qed 
jikkummerċjalizzaw il-prodotti tagħhom fl-Unjoni u globalment; f'dan ir-rigward 
jenfasizza l-ħtieġa għal kumpens malajr għall-vittmi, indipendentement mill-katina ta' 
responsabbiltà; 

8. Jemmen li minkejja l-livell ta' awtomatizzazzjoni u ta' integrazzjoni tal-IA tas-sistemi tat-
trasport u l-vetturi, fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabbiltà dejjem trid tkun ta' persuni fiżiċi 
jew legali sabiex tiġi żgurata ċertezza legali u biex fl-istess waqt jitħeġġu l-investiment u 
l-użu korrett tat-teknoloġija;

9. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li s-sewwieqa jkunu mħarrġa kif xieraq u li jkunu 
dejjem konxji għalkollox mil-livell ta' awtomatizzazzjoni ta' vettura u l-livell ta' 
responsabbiltà tagħhom, u li dawn jiġu infurmati dwar is-sistemi tal-IA tal-vetturi 
tagħhom u dwar il-limitazzjonijiet relatati ta' tali sistemi bħall-attivazzjoni, id-
diżattivazzjoni u l-falliment; barra minn hekk, l-elementi integrati fil-vetturi għandhom 
perjodikament ifakkru lis-sewwieq li huwa responsabbli mill-monitoraġġ tal-istatus tal-
vettura u jagħtu twissija ċara lis-sewwieq dwar il-limiti tas-sistemi tal-IA; jenfasizza li s-
sewwieqa ma jistgħux jinżammu responsabbli jekk ikun instab li huma jkunu legalment 
użaw sistemi tas-sewqan għal kollox awtomatizzati; 

10. Jinnota li hemm bżonn li tintuża teknoloġija ta' reġistrazzjoni ta' avvenimenti f'każ ta' 
inċidenti gravi, b'rispett sħiħ tad-dritt dwar il-protezzjoni tad-data u l-privatezza, u li 
tippermetti li tinstab persuna fiżika jew legali bħala responsabbli; jenfasizza r-rwol 
ewlieni li se jkollhom il-ħżin, il-kondiviżjoni u l-ġestjoni tad-data għall-użu tal-IA fil-
mobbiltà, u jenfasizza li r-rekorders fl-ebda ċirkostanza ma għandhom jintużaw bħala 
sistemi ta' traċċar permanenti; jappella għal aktar riċerka u żvilupp kemm permezz ta' 
mezzi pubbliċi kif ukoll privati u għal aktar ittestjar, biex tissaħħaħ is-sikurezza tal-
prodotti, u bħala riżultat is-sikurezza tat-traffiku, iżda tal-anqas biex tiġi pprovduta wkoll 
data konkreta li tgħin l-iżvilupp ulterjuri; jinnota li huma meħtieġa infrastruttura 
sottostanti li tkun tal-ogħla kwalità, Sistema tat-Trasport Intelliġenti li tistrieħ fuq data 
aġġornata, u data ċara u interpretabbli, biex jiġu limitati sal-minimu possibbli l-inċidenti; 
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11. Jappella għal aktar analiżi tal-ħtieġa li jiġu adattati d-Direttiva 2006/126/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill2 u d-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill3 minħabba l-funzjonalitajiet awtomatizzati tal-vetturi; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni twettaq valutazzjoni perjodika tal-qafas regolatorju Ewropew tat-trasport 
biex tiżgura li dan ikun jista' jiffaċċja l-isfidi ta' sikurezza u responsabbiltà relatati mal-
integrazzjoni tat-teknoloġiji tal-IA; jitlob barra minn hekk lill-Kummissjoni tesplora l-
possibbiltà li tinkludi fir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza tal-prodotti tal-
Unjoni l-indirizzar tar-riskji għas-sikurezza ta' data diffettuża; 

12. Jenfasizza li jeħtieġ li jiġu mfassla skemi ta' responsabbiltà fil-każ ta' inċident jew ksur 
tal-leġiżlazzjoni dwar it-traffiku b'attenzjoni għal kull livell ta' awtomatizzazzjoni u 
integrazzjoni tal-IA u kkomunikati b'mod ċar lill-utenti sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni 
bla xkiel tar-responsabbiltà sħiħa minn fuq is-sewwieq għal fuq il-manifattur u l-operatur;

13. Jinnota li l-grad ta' integrazzjoni b'suċċess ta' sistemi mingħajr bdot fin-network tat-
trasport, bħall-vetturi awtomatizzati u sistemi tal-ajru mingħajr bdot abbord, fl-
infrastruttura tal-art u fl-ispazju tal-ajru jiddependi fuq bosta sinjali u kundizzjonijiet 
varjabbli u fuq kwalunkwe periklu jew ostaklu li jista' jitfaċċja; jinnota li tali żieda fl-użu, 
b'mod partikolari fiż-żoni urbani, se tittestja kontinwament ir-reġim ta' responsabbiltà 
ċivili eżistenti, u b'hekk jappella għal aġġornament regolari tal-mapep diġitali, sistemi ta' 
ġestjoni tat-traffiku u regoli dwar il-kondiviżjoni tad-data li jipprovdu sett minimu 
obbligatorju u xieraq ta' informazzjoni u struzzjonijiet għall-użu ta' prodotti mgħammra 
b'IA u dwar in-network tat-toroq, u għall-iżvilupp u l-użu korrett tal-U-spazju; jemmen li 
l-iċċentrar fuq il-bniedem għandu jkun il-bażi għal kwalunkwe aġġornament u żvilupp 
tal-qafas regolatorju relatat mal-awtomatizzazzjoni tal-integrazzjoni tal-IA tat-trasport;

14. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta linji gwida biex jiġu evitati approċċi regolatorji 
frammentati fil-livell nazzjonali, filwaqt li jitqiesu d-Direttiva 85/374/KEE u r-reġimi ta' 
responsabbiltà nazzjonali eżistenti; jenfasizza l-ħtieġa ta' qafas ta' responsabbiltà ċivili 
tal-Unjoni u jenfasizza li l-frammentazzjoni tkun ta' ħsara kbira għall-iżvilupp ta' 
teknoloġiji bħal dawn, għall-kompetittività tan-negozji tal-Unjoni, speċjalment l-SMEs, 
u li timmina ċ-ċertezza u s-sikurezza legali u xxekkel il-kumpens rapidu tal-vittmi; 
jinnota li r-responsabbiltà għandha tkun fuq l-attur li huwa fl-aħjar pożizzjoni biex 
jindirizza r-riskju, in segwitu għal proċess ġudizzjarju dovut.

2 Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 
dwar il-Liċenzji tas-Sewqan (ĠU L 403, 30.12.2006, p. 18).

3 Id-Direttiva 2009/103/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Settembru 2009 dwar l-assigurazzjoni kontra responsabbiltà ċivili fir-rigward tal-
użu ta' vetturi bil-mutur u l-infurzar tal-obbligu ta' assigurazzjoni kontra din ir-
responsabbiltà (ĠU L 263, 7.10.2009, p. 11).
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