
PA\1197345MT.docx PE646.911v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

2020/2014(INL)

15.4.2020

ABBOZZ TA' OPINJONI
tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali

li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' 
responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali
(2020/2014(INL))

Rapporteur għal opinjoni:  Cláudia Monteiro de Aguiar

(Inizjattiva – Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura)



PE◄654.071►v◄01-00► 2/4 ◄ PA\1197345MT.docx ►

MT

PA_INL



◄ PA\1197345MT.docx ► 3/4 PE◄654.071►v01-00►

MT

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/KEE dwar ir-Responsabbiltà għall-Prodotti,

– 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 l-IA fis-settur tat-trasport qed tmexxi l-evoluzzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss tas-
sistemi tal-IT u l-applikazzjoni tagħha tinvolvi l-użu ta' ħafna tipi ta' teknoloġiji bħall-
vetturi awtonomi u soluzzjonijiet ta' ġestjoni tat-traffiku;

C. billi l-qafas tar-responsabbiltà tal-Unjoni huwa kkumplementat minn reġimi nazzjonali 
ta' responsabbiltà u t-tnejn għandhom jirriflettu l-kumplessità tat-teknoloġiji emerġenti 
sabiex jiġi pprovdut l-istess livell ta' protezzjoni filwaqt li jinżamm bilanċ mal-eżiġenzi 
tal-innovazzjoni teknoloġika; 

D. billi l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u dik nazzjonali għandhom jiżguraw prodotti b'livell 
għoli ta' sikurezza kemm ex ante kif ukoll matul iċ-ċiklu kollu tal-ħajja tal-prodotti, 
filwaqt li jiffaċilitaw l-kumpens tal-vittmi ex post;

1. Jenfasizza l-fatt li l-IA tista' tiġi applikata f'livelli differenti fil-vetturi u għandha impatt 
importanti fuq l-awtonomija tagħhom u konsegwentement fuq ir-responsabbiltà ċivili;

2. Jenfasizza l-fatt li l-funzjonalitajiet awtomatizzati jistgħu jirriżultaw f'titjib sinifikanti 
fis-sikurezza fuq perjodu medju u fit-tul; jinnota li l-IA tista' tintuża wkoll għall-
ippjanar u l-iggwidar tal-ktajjen ta' loġistika, u biex jiżdiedu l-effiċjenza, ir-reżiljenza, l-
affidabbiltà u l-flessibbiltà;

3. Jenfasizza l-importanza li tiġi definita diviżjoni ċara tar-responsabbiltajiet bejn l-
iżviluppaturi tas-softwer, il-manifatturi ta' diversi komponenti, il-fornituri tas-servizzi u 
l-operaturi u l-utenti finali;

4. Jenfasizza l-fatt li għall-applikazzjonijiet relatati mal-IA bi profil speċifiku ta' riskju 
għoli, hemm bżonn ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju skont il-livelli ta' 
awtomatizzazzjoni;

5. Jirrakkomanda li meta operatur ikollu grad ogħla ta' kontroll minn dak tas-sid jew l-
utent ta' prodott jew servizz effettiv mgħammar bl-IA, dak l-operatur ikun fl-aħjar 
pożizzjoni biex jiġġestixxi r-riskji u għalhekk għandu jinżamm responsabbli; jinnota li 
kull obbligu għandu jiġu sodisfatt mill-attur li huwa fl-aħjar pożizzjoni biex jindirizza r-
riskju;
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6. Jissottolinja l-ħtieġa li jkun garantit l-istess livell ta' sikurezza tal-prodotti bħal dak li 
jeżisti bħalissa, biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-mekkaniżmi ta' rikors għall-vittmi ta' 
inċidenti u jiġi evitat li jiżdiedu l-ispejjeż attwali ta' litigazzjoni; u biex tiġi evitata l-
inċertezza tad-dritt, speċjalment għan-negozji li qed jikkummerċjalizzaw il-prodotti 
tagħhom fl-UE u fid-dinja;

7. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li s-sewwieqa jkunu dejjem konxji għalkollox mil-
livell ta' awtomatizzazzjoni ta' vettura u l-livell ta' responsabbiltà tagħhom: ix-xufiera 
għandhom jiġu infurmati dwar is-sistemi tal-IA tal-vetturi tagħhom u dwar il-
limitazzjonijiet relatati ta' tali sistemi bħall-attivazzjoni, id-diżattivazzjoni u n-nuqqas 
ta’ funzjonament; barra minn hekk, l-elementi integrati fil-vetturi għandhom ifakkru lis-
sewwieq perjodikament li huwa hu responsabbli mill-monitoraġġ tal-istatus tal-vettura;

8. Jinnota li hemm bżonn li jintużaw għodod ta' reġistrazzjoni ta' avvenimenti f'każ ta' 
inċidenti gravi, b'rispett sħiħ tad-dritt dwar dwar il-protezzjoni tad-data u l-ħajja privata;

9. Jappella għal aktar analiżi tal-ħtieġa li tiġi adattata d-Direttiva Ewropea dwar il-Liċenzji 
tas-Sewqan minħabba l-funzjonalitajiet awtomatizzati tal-vetturi;

10. Jenfasizza l-fatt li r-reġimi ta' responsabbiltà fil-każ ta' inċident jew ksur tal-
leġiżlazzjoni dwar it-traffiku jeħtieġ li jiġu mfassla b'attenzjoni għal kull livell ta' 
awtomatizzazzjoni u kkomunikati b'mod ċar lill-utenti sabiex tiġi żgurata tranżizzjoni 
bla xkiel bejn ir-responsabbiltà sħiħa tas-sewwieq u r-responsabbiltà sħiħa tal-
manifattur u tal-operatur tat-triq;

11. Jinnota li l-vetturi awtomatizzati huma suġġetti għal sinjali u kundizzjonijiet varjabbli; 
jappella, konsegwentement, għal aġġornament regolari ta' mapep diġitali li jipprovdu 
sett minimu obbligatorju ta' informazzjoni dwar in-netwerk tat-toroq;

12. Jitlob lill-Kummissjoni tippreżenta linji gwida biex jiġu evitati approċċi regolatorji 
frammentati fil-livell nazzjonali, filwaqt li jitqiesu d-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà 
tal-Prodotti u r-reġimi nazzjonali ta' responsabbiltà.


