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Amendement 310
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Visum 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van de Europese 
Centrale Bank,

Or. en

Amendement 311
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Visum 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het advies van de Europese 
Centrale Bank,

Or. en

Amendement 312
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Visum 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het gezamenlijke advies van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming,

Or. en
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Amendement 313
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten, en zij waarborgt het vrije 
verkeer van op AI gebaseerde goederen en 
diensten over de grenzen heen, zodat de 
lidstaten geen beperkingen kunnen 
opleggen aan de ontwikkeling, het in de 
handel brengen en het gebruik van AI-
systemen, tenzij dat door deze verordening 
uitdrukkelijk wordt toegestaan.

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform minimaal rechtskader 
vast te stellen, met name voor de 
ontwikkeling, het in de handel brengen en 
het gebruik van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten alsook het milieu, de 
samenleving, de rechtsstaat en de 
democratie, economische belangen en 
consumentenbescherming. Zij waarborgt 
ook het vrije verkeer van op AI gebaseerde 
goederen en diensten over de grenzen heen, 
zodat de lidstaten geen beperkingen 
kunnen opleggen aan de ontwikkeling, het 
in de handel brengen en het gebruik van 
AI-systemen, tenzij dat door deze 
verordening uitdrukkelijk wordt 
toegestaan, of wordt gerechtvaardigd door 
de noodzaak de bescherming van de 
rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen te waarborgen, of door de 
ethische beginselen die in deze 
verordening worden bepleit.

Or. en

Amendement 314
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten, en zij 
waarborgt het vrije verkeer van op AI 
gebaseerde goederen en diensten over de 
grenzen heen, zodat de lidstaten geen 
beperkingen kunnen opleggen aan de 
ontwikkeling, het in de handel brengen en 
het gebruik van AI-systemen, tenzij dat 
door deze verordening uitdrukkelijk wordt 
toegestaan.

(1) Deze verordening heeft ten doel te 
zorgen voor een hoog niveau van 
bescherming van de grondrechten, de 
gezondheid, de veiligheid en het milieu, 
alsook van de waarden van de Unie die 
zijn verankerd in artikel 2 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU), tegen de schadelijke gevolgen van 
het gebruik van artificiële-
intelligentiesystemen in de Unie, en 
tegelijkertijd de innovatie te bevorderen 
en de werking van de interne markt te 
verbeteren. In deze verordening wordt een 
uniform rechtskader vastgesteld, met name 
voor de ontwikkeling, het in de handel 
brengen, het in gebruik stellen en het 
gebruik van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie, en zij waarborgt het vrije verkeer van 
op AI gebaseerde goederen en diensten 
over de grenzen heen, zodat de lidstaten 
geen beperkingen kunnen opleggen aan de 
ontwikkeling, het in de handel brengen en 
het gebruik van AI-systemen, tenzij dat 
door deze verordening uitdrukkelijk wordt 
toegestaan.

Or. en

Amendement 315
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie, de Universele Verklaring van de 
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dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten, en zij waarborgt het vrije 
verkeer van op AI gebaseerde goederen en 
diensten over de grenzen heen, zodat de 
lidstaten geen beperkingen kunnen 
opleggen aan de ontwikkeling, het in de 
handel brengen en het gebruik van AI-
systemen, tenzij dat door deze verordening 
uitdrukkelijk wordt toegestaan.

Rechten van de Mens, het Europees 
Verdrag voor de rechten van de mens en 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Deze verordening streeft 
een aantal dwingende redenen van 
algemeen belang na, zoals een hoog niveau 
van bescherming van de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten, en zij 
waarborgt het vrije verkeer van op AI 
gebaseerde goederen en diensten over de 
grenzen heen, zodat de lidstaten geen 
beperkingen kunnen opleggen aan de 
ontwikkeling, het in de handel brengen en 
het gebruik van AI-systemen, tenzij dat 
door deze verordening uitdrukkelijk wordt 
toegestaan.

Or. en

Amendement 316
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten, en zij waarborgt het vrije 
verkeer van op AI gebaseerde goederen en 
diensten over de grenzen heen, zodat de 
lidstaten geen beperkingen kunnen 
opleggen aan de ontwikkeling, het in de 
handel brengen en het gebruik van AI-
systemen, tenzij dat door deze verordening 

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen, het in gebruik 
stellen, het verhandelen en het gebruik van 
artificiële intelligentie in overeenstemming 
met de waarden van de Unie. Deze 
verordening streeft een aantal dwingende 
redenen van algemeen belang na, zoals een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, de veiligheid, de 
grondrechten, het milieu en de waarden 
van de Unie die zijn verankerd in artikel 2 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU), en zij waarborgt het vrije 
verkeer van op AI gebaseerde goederen en 
diensten over de grenzen heen, zodat de 
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uitdrukkelijk wordt toegestaan. lidstaten geen beperkingen kunnen 
opleggen aan de ontwikkeling, het in de 
handel brengen en het gebruik van AI-
systemen, tenzij dat door deze verordening 
uitdrukkelijk wordt toegestaan.

Or. en

Amendement 317
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten, en zij waarborgt het vrije 
verkeer van op AI gebaseerde goederen en 
diensten over de grenzen heen, zodat de 
lidstaten geen beperkingen kunnen 
opleggen aan de ontwikkeling, het in de 
handel brengen en het gebruik van AI-
systemen, tenzij dat door deze verordening 
uitdrukkelijk wordt toegestaan.

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten, en zij waarborgt het vrije 
verkeer van op AI gebaseerde goederen en 
diensten over de grenzen heen, zodat de 
lidstaten geen beperkingen kunnen 
opleggen aan de ontwikkeling, het in de 
handel brengen en het gebruik van AI-
systemen, tenzij dat door deze verordening 
uitdrukkelijk wordt toegestaan en 
onverminderd nationale wetgeving met 
strengere voorschriften ten aanzien van 
de bescherming van de grondrechten.

Or. fr

Amendement 318
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten, en zij waarborgt het vrije 
verkeer van op AI gebaseerde goederen en 
diensten over de grenzen heen, zodat de 
lidstaten geen beperkingen kunnen 
opleggen aan de ontwikkeling, het in de 
handel brengen en het gebruik van AI-
systemen, tenzij dat door deze verordening 
uitdrukkelijk wordt toegestaan.

(1) Deze verordening heeft ten doel de 
werking van de interne markt te verbeteren 
door een uniform rechtskader vast te 
stellen, met name voor de ontwikkeling, 
het in de handel brengen en het gebruik 
van artificiële intelligentie in 
overeenstemming met de waarden van de 
Unie. Deze verordening streeft een aantal 
dwingende redenen van algemeen belang 
na, zoals een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid, het 
milieu en de grondrechten alsook 
consumentenbescherming, en zij 
waarborgt het vrije verkeer van op AI 
gebaseerde goederen en diensten over de 
grenzen heen, zodat de lidstaten geen 
beperkingen kunnen opleggen aan de 
ontwikkeling, het in de handel brengen en 
het gebruik van AI-systemen, tenzij dat 
door deze verordening uitdrukkelijk wordt 
toegestaan.

Or. en

Amendement 319
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De term “artificiële intelligentie” 
(AI) verwijst naar door mensen 
ontwikkelde systemen die, met behulp van 
verschillende technieken en 
benaderingen, outputs kunnen genereren 
zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen en besluiten. De context 
waarin ze worden gebruikt is bepalend 
voor hoeveel en welke invloed ze kunnen 
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hebben, en of ze door een waarnemer als 
“intelligent” worden opgevat. De term 
“geautomatiseerde besluitvorming” is 
voorgesteld omdat daarmee de mogelijke 
dubbelzinnigheid van de term AI kan 
worden vermeden. Geautomatiseerde 
besluitvorming houdt in dat een gebruiker 
in eerste instantie een besluit volledig of 
gedeeltelijk aan een entiteit delegeert door 
middel van het gebruik van een systeem of 
een dienst. Die entiteit gebruikt 
vervolgens automatische 
besluitvormingsmodellen om een 
handeling uit te voeren namens een 
gebruiker of om te informeren over het 
besluit van de gebruiker door middel van 
het uitvoeren van een handeling.

Or. en

Amendement 320
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
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worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving, is het passend om deze 
verordening, voor zover het die specifieke 
regels betreft, te baseren op artikel 16 van 
het VWEU. In het licht van deze specifieke 
regels en het gebruik van artikel 16 VWEU 
is het aangewezen het Europees Comité 
voor gegevensbescherming te raadplegen.

voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie in 
openbare ruimten, is het passend om deze 
verordening, voor zover het die specifieke 
regels betreft, te baseren op artikel 16 van 
het VWEU. In het licht van deze specifieke 
regels en het gebruik van artikel 16 VWEU 
is het aangewezen het Europees Comité 
voor gegevensbescherming te raadplegen.

Or. en

Amendement 321
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
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en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving, is het 
passend om deze verordening, voor zover 
het die specifieke regels betreft, te baseren 
op artikel 16 van het VWEU. In het licht 
van deze specifieke regels en het gebruik 
van artikel 16 VWEU is het aangewezen 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming te raadplegen.

en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving, is het 
passend om deze verordening, voor zover 
het die specifieke regels betreft, te baseren 
op artikel 16 van het VWEU en in 
overeenstemming te brengen met 
relevante EU-wetgeving zoals de AVG of 
de richtlijn gegevensbescherming. In het 
licht van deze specifieke regels en het 
gebruik van artikel 16 VWEU is het 
aangewezen het Europees Comité voor 
gegevensbescherming te raadplegen en 
gezamenlijk advies 5/2021 van het EDPB 
en de EDPS in aanmerking te nemen.

Or. en

Amendement 322
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving, is het 
passend om deze verordening, voor zover 
het die specifieke regels betreft, te baseren 
op artikel 16 van het VWEU. In het licht 
van deze specifieke regels en het gebruik 
van artikel 16 VWEU is het aangewezen 
het Europees Comité voor 

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie 
op afstand in real time in openbare en 
onlineruimten met het oog op de 
rechtshandhaving, is het passend om deze 
verordening, voor zover het die specifieke 
regels betreft, te baseren op artikel 16 van 
het VWEU. In het licht van deze specifieke 
regels en het gebruik van artikel 16 VWEU 
is het aangewezen het Europees Comité 
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gegevensbescherming te raadplegen. voor gegevensbescherming te raadplegen.

Or. en

Amendement 323
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
minimaal, consistent en hoog 
beschermingsniveau worden gewaarborgd, 
terwijl verschillen die het vrije verkeer van 
AI-systemen en aanverwante producten en 
diensten op de interne markt belemmeren, 
moeten worden voorkomen door uniforme 
verplichtingen voor marktdeelnemers vast 
te stellen en op de hele interne markt een 
eenvormige eerbiediging van dwingende 
redenen van algemeen belang en van de 
rechten van personen te waarborgen op 
basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). Voor zover deze 
verordening specifieke regels bevat inzake 
de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van 
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beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving, is het 
passend om deze verordening, voor zover 
het die specifieke regels betreft, te baseren 
op artikel 16 van het VWEU. In het licht 
van deze specifieke regels en het gebruik 
van artikel 16 VWEU is het aangewezen 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming te raadplegen.

persoonsgegevens, met beperkingen op het 
gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time in openbare ruimten met het oog op 
de rechtshandhaving, is het passend om 
deze verordening, voor zover het die 
specifieke regels betreft, te baseren op 
artikel 16 van het VWEU. In het licht van 
deze specifieke regels en het gebruik van 
artikel 16 VWEU is het aangewezen het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te raadplegen.

Or. fr

Amendement 324
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 

(2) Artificiële-intelligentiesystemen 
(AI-systemen) kunnen makkelijk worden 
ingezet in meerdere sectoren van de 
economie en de samenleving, ook 
grensoverschrijdend, en in de gehele Unie 
circuleren. Bepaalde lidstaten hebben reeds 
overwogen om nationale regels vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie veilig is en wordt ontwikkeld 
en gebruikt met inachtneming van de 
verplichtingen inzake de grondrechten. 
Onderling afwijkende nationale regels 
kunnen leiden tot versnippering van de 
interne markt en aantasting van de 
rechtszekerheid voor marktdeelnemers die 
AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. 
Daarom moet in de hele Unie een 
consistent en hoog beschermingsniveau 
worden gewaarborgd, terwijl verschillen 
die het vrije verkeer van AI-systemen en 
aanverwante producten en diensten op de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door uniforme verplichtingen 
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voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Voor zover deze verordening specifieke 
regels bevat inzake de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
beperkingen op het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving, is het passend om deze 
verordening, voor zover het die specifieke 
regels betreft, te baseren op artikel 16 van 
het VWEU. In het licht van deze specifieke 
regels en het gebruik van artikel 16 VWEU 
is het aangewezen het Europees Comité 
voor gegevensbescherming te raadplegen.

voor marktdeelnemers vast te stellen en op 
de hele interne markt een eenvormige 
eerbiediging van dwingende redenen van 
algemeen belang en van de rechten van 
personen te waarborgen op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU). 
Aangezien AI-systemen gebaseerd zijn op 
de verwerking van grote hoeveelheden 
gegevens, met inbegrip van 
persoonsgegevens, is het aangewezen deze 
verordening te baseren op artikel 16 van 
het VWEU, waarin het recht van eenieder 
op de bescherming van zij 
persoonsgegevens is vastgelegd en wordt 
voorzien in de vaststelling van regels 
inzake de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens. In het licht van het 
gebruik van artikel 16 VWEU is het 
aangewezen het Europees Comité voor 
gegevensbescherming te raadplegen.

Or. en

Amendement 325
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Overeenkomstig artikel 114, lid 2, 
VWEU doet deze verordening echter geen 
afbreuk aan de rechten en belangen van 
werknemers. Deze verordening mag 
derhalve geen afbreuk doen aan het 
Gemeenschapsrecht inzake sociaal beleid 
en het nationale arbeidsrecht en de 
nationale arbeidspraktijken, dat wil 
zeggen alle wettelijke en contractuele 
bepalingen betreffende 
arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden, met inbegrip van 
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de gezondheid en veiligheid op het werk, 
en de betrekkingen tussen werkgevers en 
werknemers, met inbegrip van 
voorlichting, raadpleging en inspraak. 
Deze verordening mag geen afbreuk doen 
aan de uitoefening van de grondrechten 
zoals die in de lidstaten en op het niveau 
van de Unie zijn erkend, met inbegrip van 
het stakingsrecht of de stakingsvrijheid 
dan wel het recht of de vrijheid om in het 
kader van de in de lidstaten bestaande 
bijzondere stelsels van 
arbeidsverhoudingen andere acties te 
voeren overeenkomstig het nationaal 
recht en/of de nationale praktijk. Zij mag 
evenmin afbreuk doen aan 
overlegpraktijken, het recht om over 
collectieve overeenkomsten te 
onderhandelen, deze te sluiten en 
naleving ervan af te dwingen, en om 
collectieve actie te voeren overeenkomstig 
het nationale recht en/of de nationale 
praktijk. Deze verordening mag de 
Commissie in geen geval beletten 
specifieke wetgeving voor te stellen inzake 
de rechten en vrijheden van werknemers 
die gevolgen ondervinden van AI-
systemen.

Or. en

Amendement 326
Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In alle sectoren zal het gebruik 
van AI-toepassingen de komende jaren 
alleen maar toenemen. De Europese Unie 
dient derhalve in afzonderlijke wetgeving 
de oprichting van een Fonds voor de 
aanpassing aan de artificiële intelligentie 
te overwegen, dat de lidstaten ten goede 
zou kunnen komen bij de aanpassing van 
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hun arbeidsmarkten aan de nieuwe 
omstandigheden die het gevolg zijn van de 
snelle en massale invoering van AI-
systemen en die gevolgen zouden kunnen 
hebben voor specifieke arbeidssectoren.

Or. en

Amendement 327
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Deze verordening mag geen 
afbreuk doen aan de beperkingen, 
verboden of handhaving die van 
toepassing zijn wanneer een praktijk 
inzake artificiële intelligentie inbreuk 
maakt op een ander EU-recht, met 
inbegrip van het EU-acquis inzake 
gegevensbescherming, privacy of 
vertrouwelijkheid van communicatie, 
inzake non-discriminatie, 
consumentenbescherming of 
mededinging.

Or. en

Amendement 328
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De ontwikkeling van AI-
toepassingen zou de kosten van 
beschikbare diensten zoals 
gezondheidszorg, openbaar vervoer en 
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landbouw 4.0 kunnen verlagen en het 
volume ervan kunnen vergroten, 
waardoor ze voor een groter deel van de 
samenleving betaalbaar worden; AI-
toepassingen kunnen echter ook leiden tot 
een stijging van de werkloosheid, meer 
druk op socialezorgstelsels en een 
toename van de armoede; indachtig de 
waarden die zijn vervat in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie, kan er de noodzaak zijn om de AI-
transformatie in de Unie aan te passen 
aan sociaaleconomische capaciteiten om 
adequate sociale bescherming te creëren, 
onderwijs en stimulansen te ondersteunen 
om alternatieve werkgelegenheid te 
creëren; een fonds van de Unie voor 
aanpassing aan AI op te richten, 
voortbouwend op de ervaringen met het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) of met het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie dat 
momenteel wordt ontwikkeld;

Or. en

Amendement 329
Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De invoering van artificiële 
intelligentie is van cruciaal belang voor 
het Europese concurrentievermogen en 
met name voor het succes van kleine en 
middelgrote ondernemingen in industriële 
sectoren. AI-oplossingen kunnen 
Europese bedrijven ondersteunen bij het 
optimaliseren van productieprocessen, het 
voorspellen van machinestoringen en het 
ontwikkelen van efficiëntere en slimmere 
diensten. Het potentieel van AI kan echter 
alleen volledig worden gerealiseerd als de 
Europese industrie, en met name kmo’s, 
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wordt voorzien van een ontvankelijk 
wetgevingskader dat overregulering 
vermijdt waardoor middelen van O&O 
naar onnodige nalevingskosten zouden 
worden weggeleid.

Or. en

Amendement 330
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie tot maatschappelijke en 
milieuvriendelijke resultaten leidt, moeten 
de lidstaten dergelijke maatregelen 
ondersteunen door voldoende middelen, 
met inbegrip van overheidsfinanciering, 
toe te wijzen en prioriteit te verlenen aan 
door het maatschappelijk middenveld en 
maatschappelijke belanghebbenden 
geleide projecten. Dergelijke projecten 
moeten gebaseerd zijn op het beginsel van 
interdisciplinaire samenwerking tussen 
AI-ontwikkelaars, deskundigen op het 
gebied van gelijkheid en non-
discriminatie, toegankelijkheid, 
consumenten-, milieu- en digitale rechten, 
en de academische gemeenschap.

Or. en

Amendement 331
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Europese ondernemingen moeten, 
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om ervoor te zorgen dat de lidstaten de 
streefdoelen inzake koolstofneutraliteit 
verwezenlijken, inspanningen leveren om 
alle beschikbare technologische 
ontwikkelingen te benutten die kunnen 
helpen om die doelen te halen. AI is een 
goed ontwikkelde en gebruiksklare 
technologie die kan worden gebruikt bij 
de verwerking van de alsmaar groeiende 
hoeveelheid bij industriële, milieu-, 
gezondheids- en andere processen 
geproduceerde gegevens. Om 
investeringen in AI-gebaseerde 
oplossingen op het gebied van analyse en 
optimalisering te bevorderen, moet deze 
verordening voorzien in een voorspelbaar 
en evenredig klimaat voor industriële 
oplossingen met een laag risico.

Or. en

Amendement 332
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om ervoor te zorgen dat artificiële 
intelligentie tot maatschappelijke en 
milieuvriendelijke resultaten leidt, moeten 
de lidstaten dergelijke maatregelen 
ondersteunen door voldoende middelen, 
met inbegrip van overheidsfinanciering, 
toe te wijzen en prioriteit te verlenen aan 
door het maatschappelijk middenveld en 
maatschappelijke belanghebbenden 
geleide projecten. Dergelijke projecten 
moeten gebaseerd zijn op het beginsel van 
interdisciplinaire samenwerking tussen 
AI-ontwikkelaars, deskundigen op het 
gebied van gelijkheid en non-
discriminatie, toegankelijkheid, 
consumenten-, milieu- en digitale rechten, 
en de academische gemeenschap.
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Or. en

Amendement 333
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Voorts moeten de Europese 
bedrijven, om de lidstaten in staat te 
stellen de klimaatverandering te 
bestrijden, klimaatneutraliteit te bereiken 
en de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling (SDG’s) te verwezenlijken, 
ervoor zorgen dat AI-systemen duurzaam 
worden ontworpen, zodat het gebruik van 
hulpbronnen en het energieverbruik 
worden teruggedrongen en de risico’s 
voor het milieu worden beperkt. AI-
systemen kunnen bedrijven automatisch 
voorzien van gedetailleerd inzicht in hun 
emissies, met inbegrip van waardeketens, 
en kunnen toekomstige emissies 
voorspellen en zo helpen bij het 
aanpassen en verwezenlijken van de 
emissiedoelstellingen van de Unie.

Or. en

Amendement 334
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, risico’s opleveren en schade 
toebrengen aan de openbare belangen en 

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, risico’s opleveren en schade 
toebrengen aan de openbare belangen en 
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rechten die door de Uniewetgeving worden 
beschermd. Deze schade kan materieel of 
immaterieel zijn.

rechten, zij het op individueel, 
maatschappelijk, milieu- of economisch 
gebied, die door de Uniewetgeving worden 
beschermd of aan de rechtsstaat en de 
democratie. Deze schade kan materieel of 
immaterieel zijn. Schade moet worden 
begrepen als letsel of schade voor het 
leven, de gezondheid, de lichamelijke 
integriteit en de eigendom van een 
natuurlijke of rechtspersoon, 
economische schade aan personen, 
schade aan hun omgeving, veiligheid en 
andere aspecten die zijn gedefinieerd in 
het toepassingsgebied van 
nieuweaanpakrichtlijnen, aangevuld met 
collectieve schade zoals schade aan de 
samenleving, het democratische proces en 
het milieu, of in strijd zijn met 
fundamentele ethische beginselen. Onder 
immateriële schade moet schade worden 
verstaan als gevolg waarvan de betrokken 
persoon een aanzienlijk nadeel 
ondervindt, op objectieve en aantoonbare 
wijze in zijn persoonlijke belangen wordt 
getroffen en een economisch verlies lijdt 
dat wordt berekend met inachtneming van 
bijvoorbeeld gemiddelde jaarcijfers over 
inkomsten uit het verleden en andere 
relevante omstandigheden. Zulke 
immateriële schade kan dus bestaan uit 
psychische schade, reputatieschade of 
wijziging van de rechtsvorm. Schade kan 
worden veroorzaakt door i) afzonderlijke 
gebeurtenissen en ii) blootstelling in de 
loop der tijd aan schadelijke algoritmische 
praktijken, en iii) handelingen die over 
een aantal actoren zijn verdeeld wanneer 
de entiteit die de schade veroorzaakt niet 
noodzakelijkerwijs degene is die de AI 
gebruikt of iv) ander gebruik van AI dan 
die bedoeld voor het betreffende systeem.

Or. en

Amendement 335
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, risico’s opleveren en schade 
toebrengen aan de openbare belangen en 
rechten die door de Uniewetgeving worden 
beschermd. Deze schade kan materieel of 
immaterieel zijn.

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, alsook van de mate van 
technologische ontwikkeling, risico’s 
opleveren en schade toebrengen aan de 
openbare belangen en rechten die door de 
Uniewetgeving worden beschermd. Deze 
schade kan materieel of immaterieel zijn, 
met inbegrip van lichamelijke, psychische, 
maatschappelijke of economische schade.

Or. en

Amendement 336
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, risico’s opleveren en schade 
toebrengen aan de openbare belangen en 
rechten die door de Uniewetgeving worden 
beschermd. Deze schade kan materieel of 
immaterieel zijn.

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, risico’s opleveren en schade 
toebrengen aan de openbare belangen en 
rechten die door de Uniewetgeving worden 
beschermd. Deze schade kan materieel of 
immaterieel zijn en kan gevolgen hebben 
voor een of meer personen, een groep 
personen of de samenleving als geheel, 
alsmede voor het milieu.

Or. en

Amendement 337
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, risico’s opleveren en schade 
toebrengen aan de openbare belangen en 
rechten die door de Uniewetgeving worden 
beschermd. Deze schade kan materieel of 
immaterieel zijn.

(4) Tegelijkertijd kan artificiële 
intelligentie, afhankelijk van de 
omstandigheden waarin ze wordt toegepast 
en gebruikt, risico’s opleveren en schade 
toebrengen aan de openbare en particuliere 
belangen en rechten die door de 
Uniewetgeving worden beschermd. Deze 
schade kan materieel of immaterieel zijn.

Or. en

Amendement 338
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om de tweeledige groene en 
digitale transitie en de technologische 
veerkracht van de EU te waarborgen ter 
vermindering van de koolstofvoetafdruk 
van artificiële intelligentie helpt dezen ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de nieuwe Europese Green Deal moet 
deze verordening bijdragen aan de 
bevordering van groene en duurzame 
artificiële intelligentie en zorgt ervoor dat 
de milieueffecten van AI-systemen tijdens 
hun hele levenscyclus in overweging 
worden genomen. Duurzaamheid moet 
centraal staan in het Europese kader voor 
artificiële intelligentie om te waarborgen 
dat de ontwikkeling van artificiële 
intelligentie verenigbaar is met de 
duurzame ontwikkeling van 
milieuhulpbronnen voor de huidige en 
toekomstige generaties, in alle stadia van 
de levenscyclus van producten op het 
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gebied van artificiële intelligentie; de 
duurzaamheid van artificiële intelligentie 
moet ook duurzame databronnen, 
datacentra, energiebronnen en 
infrastructuren en duurzaam 
hulpbronnengebruik omvatten.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van de commissie ENVI.

Amendement 339
Bettina Vollath

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) AI-toepassingen die op de markt 
van de Unie beschikbaar zijn of 
anderszins gevolgen hebben voor 
personen in de Unie, moeten mensgericht 
zijn, zodat de bevolking erop kan 
vertrouwen dat de technologie op een 
veilige manier wordt gebruikt, in 
overeenstemming met de wet en met 
respect voor de grondrechten, hetgeen een 
verschuiving vereist naar een 
mensgerichte AI-techniek, ook op het 
gebied van onderzoek en onderwijs.

Or. en

Amendement 340
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het concept van 
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beslissingsautonomie voor machines is in 
wezen in strijd met fundamentele 
begrippen van onze samenlevingen, zoals 
menselijke waardigheid, autonomie en het 
recht op privéleven en de bescherming 
van persoonsgegevens. Deze verordening 
moet de potentiële voordelen die AI voor 
de samenleving biedt, in overeenstemming 
brengen met het beginsel dat mensen 
boven machines prevaleren.

Or. en

Amendement 341
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Gezien de grote impact die 
artificiële intelligentie op de samenleving 
kan hebben en de noodzaak om 
vertrouwen op te bouwen, is het van 
essentieel belang dat artificiële-
intelligentiesystemen de beginselen van 
eerlijkheid, verantwoordingsplicht, 
transparantie, privacy en veiligheid en 
maatschappelijke voordelen eerbiedigen.

Or. en

Amendement 342
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) In weerwil van de veelbelovende 
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oplossingen voor de milieucrisis en 
klimaatnoodtoestand die artificiële 
intelligentie biedt, leiden het ontwerpen, 
het trainen en het uitvoeren van 
algoritmen evenwel tot een hoog 
energieverbruik en navenant hoge 
koolstofemissies. AI-technologieën en 
datacentra hebben een hoge 
koolstofvoetafdruk als gevolg van het 
hogere energieverbruik door computers 
en de hoge energiekosten vanwege de 
hoeveelheid bewaarde gegevens en de 
hoeveelheid geproduceerde warmte en 
elektrisch en elektronisch afval, waardoor 
de vervuiling toeneemt. Naar verwachting 
zal deze milieu- en koolstofvoetafdruk in 
de loop der tijd toenemen naarmate de 
hoeveelheid overgebrachte en bewaarde 
gegevens groeit, en de ontwikkeling van 
AI-toepassingen zal de komende jaren 
exponentieel blijven groeien. Het is 
daarom belangrijk om de klimaat- en 
milieuvoetafdruk van artificiële 
intelligentie en aanverwante 
technologieën tot een minimum te 
beperken en om AI-systemen en 
bijbehorende machines duurzaam te 
ontwerpen om het gebruik van 
hulpbronnen en het energieverbruik te 
verminderen en zo de risico’s voor het 
milieu te beperken.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het goedgekeurde advies van de commissie ENVI.

Amendement 343
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Om de duurzame 
ontwikkeling van AI-systemen te 
bevorderen, waarbij het accent moet 
liggen op duurzame, energie-efficiënte 
datacentra, moeten de voorschriften voor 
de efficiënte verwarming en koeling van 
datacentra in overeenstemming zijn met 
de klimaat- en milieunormen en klimaat- 
en milieuprioriteiten op lange termijn van 
de Unie en voldoen aan het beginsel 
“geen ernstige afbreuk doen” als bedoeld 
in artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 betreffende 
de totstandbrenging van een kader ter 
bevordering van duurzame beleggingen, 
en moet de sector in januari 2050 volledig 
koolstofvrij zijn. De lidstaten en 
aanbieders van telecommunicatie moeten 
dan ook informatie vergaren en 
publiceren over de energieprestaties en de 
milieuvoetafdruk van AI-technologieën en 
datacentra, onder meer over de energie-
efficiëntie van algoritmen, om een 
duurzaamheidsindicator vast te stellen 
voor AI-technologieën. Door middel van 
een Europese gedragscode voor de 
energie-efficiëntie van datacentra kunnen 
belangrijke duurzaamheidsindicatoren 
worden vastgesteld om de vier 
basisdimensies van een duurzaam 
datacentrum te meten, namelijk hoe 
efficiënt energie wordt gebruikt, het 
aandeel van die energie dat wordt 
opgewekt met hernieuwbare 
energiebronnen, de mate waarin afval en 
warmte worden hergebruikt en het 
gebruik van zoet water.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het goedgekeurde advies van de commissie ENVI.

Amendement 344
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Karlo Ressler

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Deze regels 
moeten nieuwe innovatieve oplossingen 
ondersteunen en robuust zijn met het oog 
op de bescherming van de grondrechten 
van alle actoren. Door die regels vast te 
stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd. Een 
van de fundamentele beginselen van dit 
wetgevingskader is dat er geen twijfel 
bestaat tussen de bescherming van de 
grondrechten of de ondersteuning van 
innovatie, aangezien deze verordening 
regels bevat die op passende wijze 
betrekking hebben op beide genoemde 
prioriteiten.

_________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
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bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.
34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 345
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid, de bescherming 
van de grondrechten, zoals die worden 
erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving, het milieu en de waarden 
van de Unie die zijn verankerd in 
artikel 2 VEU. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor de 
ontwikkeling, het in de handel brengen, de 
inbedrijfstelling en het gebruik van 
bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
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verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 346
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
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genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Voorts moeten 
duidelijke regels worden vastgesteld ter 
ondersteuning van de toepassing en het 
ontwerp van AI-systemen, zodat een 
Europees ecosysteem van publieke en 
private actoren die AI-systemen in 
overeenstemming met de Europese 
waarden creëren, mogelijk wordt 
gemaakt. Door die regels vast te stellen, 
steunt deze verordening de doelstelling van 
de Unie om wereldwijd een voortrekkersrol 
te spelen bij de ontwikkeling van veilige, 
betrouwbare en ethische artificiële 
intelligentie, zoals verklaard door de 
Europese Raad33, en de bescherming van 
ethische beginselen te waarborgen, zoals 
specifiek gevraagd door het Europees 
Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 347
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
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met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving, alsook op het gebied van 
het milieu, veiligheid, de samenleving, de 
rechtsstaat en de democratie, 
economische belangen en 
consumentenbescherming. Om dat doel te 
bereiken, moeten regels worden vastgesteld 
voor het in de handel brengen en de 
inbedrijfstelling van bepaalde AI-
systemen, zodat de goede werking van de 
interne markt wordt gewaarborgd en deze 
systemen kunnen genieten van het beginsel 
van vrij verkeer van goederen en diensten. 
Door die regels vast te stellen, steunt deze 
verordening de doelstelling van de Unie 
om wereldwijd een voortrekkersrol te 
spelen bij de ontwikkeling van veilige, 
betrouwbare en ethische artificiële 
intelligentie, zoals verklaard door de 
Europese Raad33, en de bescherming van 
ethische beginselen te waarborgen, zoals 
specifiek gevraagd door het Europees 
Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 348
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
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Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Catharina Rinzema, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
alsook maatregelen ter ondersteuning van 
innovatie met bijzondere nadruk op kmo’s 
en startende ondernemingen vast te 
stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
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intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 349
Marion Walsmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om AI “made in 
Europe” te bevorderen en wereldwijd een 
voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
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13/20, 2020, blz. 6. 13/20, 2020, blz. 6.
34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 350
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
de bescherming van de grondrechten, 
gezondheid en veiligheid, zoals die worden 
erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor de 
ontwikkeling, het in de handel brengen, in 
gebruik stellen en gebruiken van bepaalde 
AI-systemen, zodat de goede werking van 
de interne markt wordt gewaarborgd en 
deze systemen kunnen genieten van het 
beginsel van vrij verkeer van goederen en 
diensten. Door die regels vast te stellen, 
steunt deze verordening de doelstelling van 
de Unie om wereldwijd een voortrekkersrol 
te spelen bij de ontwikkeling van veilige, 
betrouwbare en ethische artificiële 
intelligentie, zoals verklaard door de 
Europese Raad33, en de bescherming van 
ethische beginselen te waarborgen, zoals 
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het Europees Parlement34. specifiek gevraagd door het Europees 
Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 351
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en het milieu en de 
bescherming van de grondrechten en 
waarden, zoals die worden erkend en 
beschermd door de Uniewetgeving. Om dat 
doel te bereiken, moeten regels worden 
vastgesteld voor het in de handel brengen 
en de inbedrijfstelling van bepaalde AI-
systemen, zodat de goede werking van de 
interne markt wordt gewaarborgd en deze 
systemen kunnen genieten van het beginsel 
van vrij verkeer van goederen en diensten. 
Door die regels vast te stellen, steunt deze 
verordening de doelstelling van de Unie 
om wereldwijd een voortrekkersrol te 
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ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

spelen bij de ontwikkeling van veilige, 
betrouwbare en ethische artificiële 
intelligentie, zoals verklaard door de 
Europese Raad33, en de bescherming van 
ethische beginselen te waarborgen, zoals 
specifiek gevraagd door het Europees 
Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 352
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare belangen in hoge mate 
beschermt, bijvoorbeeld op het gebied van 
gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 

(5) Om de ontwikkeling, het gebruik en 
de introductie van artificiële intelligentie 
op de interne markt te bevorderen is 
daarom een rechtskader van de Unie nodig 
met geharmoniseerde regels inzake 
artificiële intelligentie, dat tegelijkertijd de 
openbare en particuliere belangen in hoge 
mate beschermt, bijvoorbeeld op het 
gebied van gezondheid en veiligheid en de 
bescherming van de grondrechten, zoals 
die worden erkend en beschermd door de 
Uniewetgeving. Om dat doel te bereiken, 
moeten regels worden vastgesteld voor het 
in de handel brengen en de inbedrijfstelling 
van bepaalde AI-systemen, zodat de goede 
werking van de interne markt wordt 
gewaarborgd en deze systemen kunnen 
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genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

genieten van het beginsel van vrij verkeer 
van goederen en diensten. Door die regels 
vast te stellen, steunt deze verordening de 
doelstelling van de Unie om wereldwijd 
een voortrekkersrol te spelen bij de 
ontwikkeling van veilige, betrouwbare en 
ethische artificiële intelligentie, zoals 
verklaard door de Europese Raad33, en de 
bescherming van ethische beginselen te 
waarborgen, zoals specifiek gevraagd door 
het Europees Parlement34.

_________________ _________________
33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) — Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

33 Europese Raad, Buitengewone 
bijeenkomst van de Europese Raad (1 en 
2 oktober 2020) – Conclusies, EUCO 
13/20, 2020, blz. 6.

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

34 Resolutie van het Europees Parlement 
van 20 oktober 2020 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende een kader 
voor ethische aspecten van artificiële 
intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën, 2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 353
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Voorts moet de Unie, om de 
ontwikkeling van artificiële intelligentie te 
bevorderen op een wijze die in 
overeenstemming is met de waarden van 
de Unie, de voornaamste hiaten en 
obstakels die het potentieel van de digitale 
transformatie in de weg staan aanpakken, 
waaronder het tekort aan digitaal 
vaardige werknemers, de zorgen over de 
cyberbeveiliging, het gebrek aan en de 
toegang tot investeringen en de bestaande 
en potentiële lacunes tussen grote 
ondernemingen, kmo’s en startende 
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ondernemingen. Er moet met name op 
worden toegezien dat alle regio’s van de 
Unie de vruchten plukken van AI en 
innovatie in nieuwe technologieën en dat 
voldoende investeringen en middelen 
worden verstrekt, met name aan de regio’s 
die een achterstand hebben wat betreft 
bepaalde digitale indicatoren.

Or. en

Amendement 354
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het regelgevingskader voor 
artificiële intelligentie doet geen afbreuk 
aan bestaande en toekomstige 
Uniewetgeving inzake 
gegevensbescherming, privacy en 
bescherming van de grondrechten. In dit 
opzicht moeten de voorschriften van deze 
verordening in overeenstemming zijn met 
de streefdoelen en doelstellingen van 
onder meer de AVG en de richtlijn 
gegevensbescherming. Wanneer deze 
verordening betrekking heeft op 
geautomatiseerde verwerking in het kader 
van artikel 22 van de AVG, moeten de 
voorschriften van dat artikel van 
toepassing blijven, zodat Europese 
burgers de hoogste beschermingsniveaus 
genieten ten aanzien van het gebruik van 
hun persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 355
Marion Walsmann

Voorstel voor een verordening
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Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Het rechtskader van de Unie voor 
AI moet bestaande sectorspecifieke 
wetgeving eerbiedigen en rechtszekerheid 
creëren door dubbel werk en extra 
administratieve lasten te voorkomen.

Or. en

Amendement 356
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Om de ontwikkeling van veilige, 
betrouwbare en ethische AI te 
waarborgen, heeft de Europese 
Commissie de deskundigengroep op hoog 
niveau inzake artificiële intelligentie 
opgericht. Door zowel ethische richtlijnen 
voor betrouwbare AI als een bijbehorende 
controlelijst voor betrouwbare AI 
(Assessment List for Trustworthy 
Artificial Intelligence) te formuleren, 
heeft deze onafhankelijke groep de 
fundamentele ambitie voor betrouwbare 
AI verstevigd. Zoals de groep opmerkt, 
vormt betrouwbaarheid een voorwaarde 
voor mensen, samenlevingen en bedrijven 
om AI-systemen te ontwikkelen, uit te 
rollen en te gebruiken. Als AI-systemen – 
en de mensen erachter – niet aantoonbaar 
het vertrouwen waard zijn, kunnen 
ernstige en ongewenste gevolgen ontstaan 
en kan het gebruik van AI worden 
belemmerd, waardoor de verwezenlijking 
van de mogelijk enorme sociale en 
economische voordelen die betrouwbare 
AI-systemen kunnen opleveren, wordt 
verhinderd. Deze aanpak moet worden 
gezien als de basis van een Europese 
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aanpak voor zowel het waarborgen als 
opschalen van AI die innovatief en 
ethisch is.

Or. en

Amendement 357
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component 
van een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. Deze 
definitie moet in overeenstemming zijn 
met de internationaal aanvaarde 
definities. Bovendien moet zij gebaseerd 
zijn op de belangrijkste functionele 
kenmerken van artificiële intelligentie, 
waarbij zij wordt onderscheiden van 
klassiekere softwaresystemen en 
modelleringsbenaderingen zoals logistieke 
regressie en andere technieken die even 
transparant, verklaarbaar en begrijpelijk 
zijn. Voor de toepassing van deze 
verordening moet de definitie gebaseerd 
zijn op de belangrijkste functionele 
kenmerken van het AI-systeem, met name 
het vermogen ervan om, voor een bepaalde 
reeks door de mens gedefinieerde 
doelstellingen, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen te 
formuleren die van invloed zijn op reële of 
virtuele omgevingen, waarbij het 
gebruikmaakt van door machines en/of 
mensen gegenereerde gegevens en input 
om i) reële en/of virtuele omgevingen 
waar te nemen; ii) deze waarnemingen in 
modellen om te zetten door middel van 
analyse op geautomatiseerde wijze (zoals 
met machinaal leren) of op handmatige 
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wijziging van die lijst. wijze; en iii) gebruik te maken van 
modelinferentie om opties voor resultaten 
te formuleren. AI-systemen zijn zodanig 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en kunnen 
op een zelfstandig softwaresysteem 
worden gebruikt, in een fysiek product 
worden geïntegreerd (ingebed), worden 
gebruikt om ten dienste te staan van de 
functionaliteit van een fysiek product 
zonder daarin te zijn geïntegreerd (niet-
ingebed) of worden gebruikt als 
subsysteem van een software-
/fysiek/hybride systeem van systemen. Als 
een AI-systeem als subsysteem van een 
systeem van systemen wordt gebruikt, zijn 
alle onderdelen – inclusief hun interfaces 
met andere onderdelen van het systeem 
van systemen die niet meer zouden 
bestaan als de AI-functionaliteit zou 
worden uitgeschakeld of verwijderd – 
essentiële onderdelen van het AI-systeem 
en vallen dus direct onder deze 
verordening. Onderdelen van het systeem 
van systemen waarvoor dit niet het geval 
is, vallen niet onder deze verordening en 
de in deze verordening genoemde 
verplichtingen zijn er niet op van 
toepassing. Dit is om ervoor te zorgen dat 
de integratie van AI-systemen in 
bestaande systemen niet door deze 
verordening wordt geblokkeerd.

Or. en

Amendement 358
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 



PE732.802v01-00 44/220 AM\1257588NL.docx

NL

tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. 
Daarom moet de term “AI-systeem” in 
overeenstemming met internationaal 
aanvaarde definities worden gedefinieerd. 
De definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
AI-systemen, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op hun fysieke of digitale 
omgeving. AI-systemen kunnen zodanig 
worden ontworpen dat zij in verschillende 
mate autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst. Om ervoor te 
zorgen dat de definities op internationaal 
niveau op elkaar worden afgestemd, moet 
de Europese Commissie een dialoog 
aangaan met internationale organisaties 
zoals de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), 
indien hun definities van de term “AI-
systeem” worden aangepast.

Or. en

Amendement 359
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om 
door machines en/of mensen 
gegenereerde input waar te nemen, te 
redeneren en daarnaar te handelen om 
een output te genereren zoals inhoud, 
hypothesen, voorspellingen, aanbevelingen 
of beslissingen die van invloed zijn op de 
omgeving waarmee het systeem in 
wisselwerking staat, zowel in een fysieke 
als een digitale dimensie. AI-systemen 
kunnen zodanig worden ontworpen dat zij 
in verschillende mate autonoom kunnen 
functioneren en als zelfstandig onderdeel 
of als component van een product kunnen 
worden gebruikt, ongeacht of het systeem 
fysiek in het product is geïntegreerd 
(ingebed) dan wel ten dienste staat van de 
functionaliteit van het product zonder 
daarin te zijn geïntegreerd (niet-ingebed).

Or. en

Amendement 360
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om 
een output te genereren zoals inhoud, 
voorspellingen, aanbevelingen of 
beslissingen die van invloed zijn op de 
omgeving waarmee het systeem in 
wisselwerking staat, zowel in een fysieke 
als een digitale dimensie. AI-systemen 
kunnen zodanig worden ontworpen dat zij 
in verschillende mate autonoom kunnen 
functioneren en als zelfstandig onderdeel 
of als component van een product kunnen 
worden gebruikt, ongeacht of het systeem 
fysiek in het product is geïntegreerd 
(ingebed) dan wel ten dienste staat van de 
functionaliteit van het product zonder 
daarin te zijn geïntegreerd (niet-ingebed). 
AI-systemen kunnen worden ontwikkeld 
door middel van verschillende technieken 
met gebruikmaking van leren, redeneren 
of modelleren zoals: benaderingen voor 
machinaal leren, waaronder 
gecontroleerd, ongecontroleerd en 
versterkend leren, met behulp van een 
brede waaier aan methoden, waaronder 
diep leren (“deep learning”); op logica en 
op kennis gebaseerde benaderingen, 
waaronder kennisrepresentatie, inductief 
(logisch) programmeren, kennisbanken, 
inferentie- en deductiemachines, 
(symbolisch) redeneren en 
expertsystemen; statistische 
benaderingen, Bayesiaanse schattings-, 
zoek- en optimalisatiemethoden.

Or. en
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Motivering

Om een toekomstbestendige verordening en rechtszekerheid te waarborgen, is het passender 
om de technieken in deze overweging op te nemen en bijlage I te schrappen, teneinde de 
noodzaak van updates en het risico van mazen in de wetgeving weg te nemen.

Amendement 361
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks doelstellingen of 
parameters die door mensen worden 
bepaald, een output te genereren zoals 
inhoud, voorspellingen, aanbevelingen of 
beslissingen die van invloed zijn op de 
omgeving waarmee het systeem in 
wisselwerking staat, zowel in een fysieke 
als een digitale dimensie. AI-systemen 
kunnen zodanig worden ontworpen dat zij 
in verschillende mate autonoom kunnen 
functioneren en als zelfstandig onderdeel 
of als component van een product kunnen 
worden gebruikt, ongeacht of het systeem 
fysiek in het product is geïntegreerd 
(ingebed) dan wel ten dienste staat van de 
functionaliteit van het product zonder 
daarin te zijn geïntegreerd (niet-ingebed). 
De definitie van AI-systeem moet worden 
aangevuld met een lijst van specifieke 
technieken en benaderingen voor de 
ontwikkeling ervan, die in het licht van de 
technologische en marktontwikkelingen 
moet worden bijgewerkt door middel van 
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handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

gedelegeerde handelingen van de 
Commissie tot wijziging van die lijst. Die 
gedelegeerde handelingen mogen 
uitsluitend bestaan uit toevoegingen aan 
de lijst van gebruikte technieken.

Or. fr

Amendement 362
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
het systeem, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks doelstellingen, een 
output te genereren zoals inhoud, 
voorspellingen, aanbevelingen of 
beslissingen. AI-systemen kunnen zodanig 
worden ontworpen dat zij in verschillende 
mate autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
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marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

wijziging van die lijst.

Or. en

Motivering

AI-systemen zijn niet noodzakelijkerwijs software of hardware, waarvan het onderscheid 
mogelijk minder relevant is in het licht van meer actuele technologische ontwikkelingen.

Amendement 363
Marion Walsmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op bestaande onschadelijke 
toepassingen en toekomstige 
technologische ontwikkelingen te kunnen 
inspelen. De definitie moet gebaseerd zijn 
op de belangrijkste functionele kenmerken 
van de software, met name het vermogen 
om, voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
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met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

Or. en

Amendement 364
Karlo Ressler

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet gebaseerd zijn op de 
belangrijkste functionele kenmerken van 
de software, met name het vermogen om, 
voor een bepaalde reeks door de mens 
gedefinieerde doelstellingen, een output te 
genereren zoals inhoud, voorspellingen, 
aanbevelingen of beslissingen die van 
invloed zijn op de omgeving waarmee het 
systeem in wisselwerking staat, zowel in 
een fysieke als een digitale dimensie. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 

(6) Het begrip “AI-systeem” moet 
duidelijk worden gedefinieerd om 
rechtszekerheid te garanderen en 
tegelijkertijd de nodige flexibiliteit te 
bieden om op toekomstige technologische 
ontwikkelingen te kunnen inspelen. De 
definitie moet afgestemd zijn op 
internationaal aanvaarde definities. AI-
systemen kunnen zodanig worden 
ontworpen dat zij in verschillende mate 
autonoom kunnen functioneren en als 
zelfstandig onderdeel of als component van 
een product kunnen worden gebruikt, 
ongeacht of het systeem fysiek in het 
product is geïntegreerd (ingebed) dan wel 
ten dienste staat van de functionaliteit van 
het product zonder daarin te zijn 
geïntegreerd (niet-ingebed). De definitie 
van AI-systeem moet worden aangevuld 
met een lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst. De Commissie moet 
een dialoog aangaan met belangrijke 
internationale organisaties, zodat de 
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benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst.

gemeenschappelijke internationale 
normen in de hoogst mogelijke mate 
kunnen worden bereikt. 

Or. en

Amendement 365
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het definiëren van AI-systemen is 
een lopend proces dat rekening moet 
houden met de context waarbinnen AI 
functioneert, en gelijk moet opgaan met 
de maatschappelijke ontwikkelingen op 
dit gebied, waarbij het verband tussen het 
ecosysteem van excellentie en het 
ecosysteem van vertrouwen niet uit het 
oog wordt verloren. De definitie van AI-
systeem moet worden aangevuld met een 
lijst van specifieke technieken en 
benaderingen voor de ontwikkeling ervan, 
die in het licht van de technologische en 
marktontwikkelingen moet worden 
bijgewerkt door middel van gedelegeerde 
handelingen van de Commissie tot 
wijziging van die lijst. Bij de opstelling 
van die gedelegeerde handelingen zorgt de 
Commissie ervoor dat alle relevante 
belanghebbenden, zoals de technische 
deskundigen en ontwikkelaars van AI-
systemen, input leveren. Deze raadpleging 
kan plaatsvinden via bestaande organen 
zoals de deskundigengroep op hoog 
niveau inzake AI of een nieuw opgericht 
soortgelijk adviesorgaan dat nauw 
betrokken is bij de werkzaamheden van 
het Europees Comité voor artificiële 
intelligentie. Indien de definitie van “AI-
systeem” van de OESO de komende jaren 
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wordt aangepast, moet de Europese 
Commissie een dialoog aangaan met deze 
organisaties om te zorgen voor 
afstemming tussen de twee definities. 
Indien de wet op AI nog steeds een 
wetgevingsprocedure ondergaat, moeten 
de medewetgevers tijdens het 
wetgevingsproces rekening houden met 
deze laatste ontwikkelingen, teneinde te 
zorgen voor afstemming, juridische 
duidelijkheid en brede internationale 
aanvaarding van de definitie van “AI-
systemen”.

Or. en

Amendement 366
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Rekening houdend met het werk 
van internationale normalisatie-
instellingen is het belangrijk om zowel de 
verschillen als het verband tussen 
automatisering, heteronomie en 
autonomie te benadrukken. Deskundigen 
spreken van een geautomatiseerd systeem 
met verschillende niveaus van 
automatisering in plaats van niveaus van 
autonomie. Autonomie wordt gezien als 
het hoogste niveau van automatisering. 
Een autonoom AI-systeem zou zelfstandig 
zijn reikwijdte of doelstellingen kunnen 
veranderen. De huidige AI-technologieën 
laten echter nog geen volledige autonomie 
toe en zijn niet zelfstandig bestuurd. In 
plaats daarvan werken ze op basis van 
algoritmen of volgen ze anders de 
commando’s van bedieners. Een volledig 
autonoom AI-systeem zou neerkomen op 
echte artificiële algemene of 
superintelligentie. Ondanks deze 
beperkingen zal in deze verordening de 
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term “autonomie” worden gehanteerd, 
aangezien het een essentieel element is 
van internationaal aanvaarde definities.

Or. en

Amendement 367
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens sluit aan bij 
en moet worden uitgelegd in 
overeenstemming met het begrip 
biometrische gegevens zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35, artikel 3, 
lid 18, van Verordening (EU) 2018/1725 
van het Europees Parlement en de Raad36 
en artikel 3, lid 13, van 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad37.

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens sluit aan bij 
en moet worden uitgelegd in 
overeenstemming met het begrip 
biometrische gegevens zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35, artikel 3, 
lid 18, van Verordening (EU) 2018/1725 
van het Europees Parlement en de Raad36 
en artikel 3, lid 13, van 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad37. Er is een 
aanvullende definitie toegevoegd voor “op 
biometrie gebaseerde gegevens” die 
betrekking heeft op fysieke, fysiologische 
of gedragsgegevens die mogelijk niet 
voldoen aan de criteria om als 
biometrische gegevens te worden 
gedefinieerd (d.w.z. op grond waarvan 
eenduidige identificatie van een 
natuurlijke persoon niet mogelijk is of 
niet kan worden bevestigd), maar die 
gebruikt kunnen worden voor doeleinden 
zoals emotieherkenning of biometrische 
categorisering. Door de toevoeging van 
deze definitie wordt het toepassingsgebied 
van de definitie van biometrische 
gegevens niet beperkt, en evenmin wordt 
er niets van uitgesloten, maar hiermee 
wordt veeleer voorzien in een uitgebreid 
gamma van aanvullende vormen van 
gegevens die gebruikt kunnen worden 
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voor doeleinden zoals biometrische 
categorisering, maar op grond waarvan 
eenduidige identificatie niet mogelijk is of 
niet kan worden bevestigd.

_________________ _________________
35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39.

37 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(richtlijn gegevensbescherming bij 
rechtshandhaving) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 89).

37 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(richtlijn gegevensbescherming bij 
rechtshandhaving) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 89).

Or. en
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Amendement 368
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens sluit aan bij 
en moet worden uitgelegd in 
overeenstemming met het begrip 
biometrische gegevens zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35, artikel 3, 
lid 18, van Verordening (EU) 2018/1725 
van het Europees Parlement en de Raad36 
en artikel 3, lid 13, van 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad37.

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens sluit aan bij 
en moet worden uitgelegd in 
overeenstemming met het begrip 
biometrische gegevens zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35, artikel 3, 
lid 18, van Verordening (EU) 2018/1725 
van het Europees Parlement en de Raad36 
en artikel 3, lid 13, van 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad37. Er is een 
aanvullende definitie toegevoegd voor “op 
biometrie gebaseerde gegevens” die 
betrekking heeft op fysieke, fysiologische 
of gedragsgegevens die mogelijk niet 
voldoen aan de criteria om als 
biometrische gegevens te worden 
gedefinieerd (d.w.z. op grond waarvan 
eenduidige identificatie van een 
natuurlijke persoon niet mogelijk is of 
niet kan worden bevestigd), maar die 
gebruikt kunnen worden voor doeleinden 
zoals emotieherkenning of biometrische 
categorisering. Door de toevoeging van 
deze definitie wordt het toepassingsgebied 
van de definitie van biometrische 
gegevens niet beperkt, en evenmin wordt 
er niets van uitgesloten, maar hiermee 
wordt veeleer voorzien in een uitgebreid 
gamma van aanvullende vormen van 
gegevens die gebruikt kunnen worden 
voor doeleinden zoals biometrische 
categorisering, maar op grond waarvan 
eenduidige identificatie niet mogelijk is of 
niet kan worden bevestigd.

_________________ _________________
35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 

35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39.

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39.

37 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(richtlijn gegevensbescherming bij 
rechtshandhaving) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 89).

37 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(richtlijn gegevensbescherming bij 
rechtshandhaving) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 89).

Or. en

Amendement 369
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens sluit aan bij 
en moet worden uitgelegd in 
overeenstemming met het begrip 
biometrische gegevens zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35, 
artikel 3, lid 18, van 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad36 en 
artikel 3, lid 13, van 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad37.

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens is hetzelfde 
als dat welke wordt gedefinieerd in 
artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35.

_________________ _________________
35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39.
37 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
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tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(richtlijn gegevensbescherming bij 
rechtshandhaving) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 89).

Or. en

Amendement 370
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens sluit aan bij 
en moet worden uitgelegd in 
overeenstemming met het begrip 
biometrische gegevens zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35, artikel 3, 
lid 18, van Verordening (EU) 2018/1725 
van het Europees Parlement en de Raad36 
en artikel 3, lid 13, van 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad37.

(7) Het in deze verordening gebruikte 
begrip biometrische gegevens sluit aan bij 
en moet worden uitgelegd in 
overeenstemming met het begrip 
biometrische gegevens zoals gedefinieerd 
in artikel 4, lid 14, van 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad35, artikel 3, 
lid 18, van Verordening (EU) 2018/1725 
van het Europees Parlement en de Raad36 
en artikel 3, lid 13, van 
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 
Parlement en de Raad37. Het begrip “op 
biometrie gebaseerde gegevens” is ruimer 
en omvat situaties waarin op grond van de 
gegevens in kwestie op zich eenduidige 
identificatie van een natuurlijke persoon 
niet kan worden bevestigd.

_________________ _________________
35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

35 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
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gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39.

36 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en 
Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39.

37 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(richtlijn gegevensbescherming bij 
rechtshandhaving) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 89).

37 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(richtlijn gegevensbescherming bij 
rechtshandhaving) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 89).

Or. en

Amendement 371
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie” moet functioneel worden 
gedefinieerd als een AI-systeem dat 
geautomatiseerde herkenning verricht van 
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natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien 
hun verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. 
In het geval van realtimesystemen gebeurt 
de registratie van de biometrische 
gegevens, de vergelijking en de 
identificatie allemaal ogenblikkelijk, bijna 
ogenblikkelijk of in ieder geval zonder 
noemenswaardige vertraging. In dit 
verband mag er geen ruimte zijn om de 
regels van deze verordening betreffende 
het realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

fysieke, fysiologische, gedrags- en 
psychologische menselijke kenmerken 
voor de identificatie van natuurlijke 
personen door middel van vergelijking van 
de biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens.

Or. en
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Amendement 372
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Marc 
Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien 
hun verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. 
In het geval van realtimesystemen gebeurt 
de registratie van de biometrische 
gegevens, de vergelijking en de 
identificatie allemaal ogenblikkelijk, bijna 
ogenblikkelijk of in ieder geval zonder 
noemenswaardige vertraging. In dit 
verband mag er geen ruimte zijn om de 
regels van deze verordening betreffende 
het realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens.
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biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

Or. en

Amendement 373
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien 
hun verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. 
In het geval van realtimesystemen gebeurt 
de registratie van de biometrische 
gegevens, de vergelijking en de 
identificatie allemaal ogenblikkelijk, bijna 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Omdat 
biometrische identificatie op afstand 
verband houdt met de manier waarop een 
systeem is ontworpen en geïnstalleerd, en 
niet alleen met de vraag of betrokkenen al 
dan niet toestemming hebben gegeven, is 
deze definitie ook van toepassing wanneer 
waarschuwingsberichten zijn geplaatst op 
de locatie die onder toezicht staat van het 
biometrische systeem voor identificatie op 
afstand, en wordt zij niet de facto door 
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ogenblikkelijk of in ieder geval zonder 
noemenswaardige vertraging. In dit 
verband mag er geen ruimte zijn om de 
regels van deze verordening betreffende 
het realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

pre-enrolment opgeheven.

Or. en

Amendement 374
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
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aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruikgemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen. Het begrip 
“biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand” omvat geen verificatie- of 
authenticatiesystemen die als enig doel 
hebben te bevestigen dat een specifieke 
natuurlijke persoon de persoon is die hij 
of zij beweert te zijn, of systemen die 
worden gebruikt om de identiteit van een 
natuurlijke persoon te bevestigen met als 
enig doel toegang te hebben tot een dienst, 
een apparaat of een bedrijfsruimte.
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Or. en

Amendement 375
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, 
Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruikgemaakt 
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van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen. Het begrip 
“biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand” omvat geen authenticatie- en 
verificatiesystemen die als doel hebben, op 
grond van voorafgaande toestemming, te 
bevestigen dat een specifieke natuurlijke 
persoon de persoon is die hij of zij beweert 
te zijn, of om de identiteit van een 
natuurlijke persoon te bevestigen met als 
doel toegang te hebben tot een dienst, een 
apparaat of een bedrijfsruimte.

Or. en

Amendement 376
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie”, met inbegrip van de term 
“biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand”, moet functioneel worden 
gedefinieerd als een AI-systeem dat 
bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen, ook op afstand, door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
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bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

met de biometrische gegevens in een 
referentiegegevensregister, met 
uitzondering van verificatie-
/authenticatiesystemen die als enig doel 
hebben te bevestigen dat een specifieke 
natuurlijke persoon de persoon is die hij 
of zij beweert te zijn, en systemen die 
worden gebruikt om de identiteit van een 
natuurlijke persoon te bevestigen met als 
enig doel toegang te hebben tot een dienst, 
een apparaat of een bedrijfsruimte, zonder 
dat vooraf bekend is of de betrokken 
persoon aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
“in real time” en “achteraf”. In het geval 
van realtimesystemen gebeurt de registratie 
van de biometrische gegevens, de 
vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
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betrokken natuurlijke personen.

Or. en

Amendement 377
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie”, met inbegrip van de term 
“biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand”, moet functioneel worden 
gedefinieerd als een AI-systeem dat 
bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
gegevensregister, met uitzondering van 
verificatie-/authenticatiesystemen die als 
enig doel hebben te bevestigen dat een 
specifieke natuurlijke persoon de persoon 
is die hij of zij beweert te zijn, en systemen 
die worden gebruikt om de identiteit van 
een natuurlijke persoon te bevestigen met 
als enig doel toegang te hebben tot een 
dienst, een apparaat of een bedrijfsruimte, 
zonder dat vooraf bekend is of de 
betrokken persoon aanwezig zal zijn en 
kan worden geïdentificeerd, ongeacht de 
gebruikte specifieke technologie, processen 
of soorten biometrische gegevens. Gezien 
hun verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
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videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

Or. en

Amendement 378
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
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aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien 
hun verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. 
In het geval van realtimesystemen gebeurt 
de registratie van de biometrische 
gegevens, de vergelijking en de 
identificatie allemaal ogenblikkelijk, bijna 
ogenblikkelijk of in ieder geval zonder 
noemenswaardige vertraging. In dit 
verband mag er geen ruimte zijn om de 
regels van deze verordening betreffende 
het realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruik gemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

soorten biometrische gegevens. Onder het 
begrip “op afstand” in de term 
“biometrische identificatie op afstand” 
wordt verstaan het gebruik van systemen 
zoals beschreven in artikel 3, punt 36, op 
een afstand die groot genoeg is dat het 
systeem in staat is meerdere personen in 
zijn gezichtsveld te scannen (of het 
equivalente algemene scannen van 
online/virtuele ruimten), wat zou 
betekenen dat de identificatie zonder 
kennis van de betrokkene(n) kan 
gebeuren. Omdat biometrische 
identificatie op afstand verband houdt met 
de manier waarop een systeem is 
ontworpen en geïnstalleerd, en niet alleen 
met de vraag of betrokkenen al dan niet 
toestemming hebben gegeven, is deze 
definitie ook van toepassing wanneer 
waarschuwingsberichten zijn geplaatst op 
de locatie die onder toezicht staat van het 
biometrische systeem voor identificatie op 
afstand, en wordt zij niet de facto door 
pre-enrolment opgeheven.

Or. en

Amendement 379
Axel Voss, Deirdre Clune

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiedatabank, zonder dat vooraf 
bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruikgemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 

(8) Het in deze verordening gebruikte 
begrip “biometrisch systeem voor 
identificatie op afstand” moet functioneel 
worden gedefinieerd als een AI-systeem 
dat bedoeld is voor de identificatie van 
natuurlijke personen op afstand door 
middel van vergelijking van de 
biometrische gegevens van een persoon 
met de biometrische gegevens in een 
referentiegegevensregister, zonder dat 
vooraf bekend is of de betrokken persoon 
aanwezig zal zijn en kan worden 
geïdentificeerd, ongeacht de gebruikte 
specifieke technologie, processen of 
soorten biometrische gegevens. Gezien hun 
verschillende kenmerken en de 
verschillende manieren waarop zij worden 
gebruikt, alsook de verschillende risico’s 
die ermee gepaard gaan, moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand “in real time” en “achteraf”. In 
het geval van realtimesystemen gebeurt de 
registratie van de biometrische gegevens, 
de vergelijking en de identificatie allemaal 
ogenblikkelijk, bijna ogenblikkelijk of in 
ieder geval zonder noemenswaardige 
vertraging. In dit verband mag er geen 
ruimte zijn om de regels van deze 
verordening betreffende het 
realtimegebruik van de AI-systemen in 
kwestie te omzeilen door kleine 
vertragingen toe te staan. Bij 
realtimesystemen wordt gebruikgemaakt 
van “live”- of “near live”-materiaal, zoals 
videobeelden, die worden gegenereerd 
door een camera of een ander toestel met 
soortgelijke functionaliteit. In het geval 
van systemen “achteraf” zijn de 
biometrische gegevens daarentegen reeds 
vastgelegd en vinden de vergelijking en de 
identificatie pas met een aanzienlijke 
vertraging plaats. Het gaat dan om 
materiaal, zoals foto’s of videobeelden 
gegenereerd door camera’s van een 
gesloten televisiecircuit of privétoestellen, 
dat vóór het gebruik van het systeem is 
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gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

gegenereerd met betrekking tot de 
betrokken natuurlijke personen.

Or. en

Amendement 380
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, 
pakhuizen en fabrieken. Onlineruimten 
vallen evenmin onder de richtlijn, omdat 
het geen fysieke ruimten zijn. Louter het 
feit dat er voor de toegang tot een bepaalde 
ruimte bepaalde voorwaarden kunnen 
gelden, zoals een toegangsbewijs of 
leeftijdsbeperking, betekent echter niet dat 
de ruimte niet voor het publiek 
toegankelijk is in de zin van deze 
verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 
echter per geval worden bepaald, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare fysieke of virtuele ruimte” elke 
fysieke of virtuele plaats die toegankelijk 
is voor het publiek, tijdelijk dan wel 
permanent, ongeacht of de plaats in 
kwestie particulier of openbaar bezit is. Het 
begrip heeft derhalve betrekking op 
plaatsen die privé van aard zijn, alleen 
voor privédoeleinden worden gebruikt, 
geheel vrijwillig worden betreden en 
normaliter niet vrij toegankelijk zijn voor 
derden, met inbegrip van de 
rechtshandhavingsautoriteiten, tenzij die 
partijen specifiek zijn uitgenodigd of 
gemachtigd, zoals woningen en 
privéclubs. Louter het feit dat er voor de 
toegang tot een bepaalde ruimte bepaalde 
voorwaarden kunnen gelden, zoals een 
toegangsbewijs of leeftijdsbeperking, 
betekent echter niet dat de ruimte niet voor 
het publiek toegankelijk is in de zin van 
deze verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, sportterreinen, 
virtuele spelomgevingen, scholen, 
universiteiten, ziekenhuizen, pretparken, 
festivals, winkels en winkelcentra, 
kantoren, pakhuizen en fabrieken 
normaliter voor het publiek toegankelijk. 
Of een bepaalde ruimte toegankelijk is 
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de situatie in kwestie. voor het publiek moet echter per geval 
worden bepaald, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de situatie in 
kwestie.

Or. en

Amendement 381
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Onlineruimten vallen 
evenmin onder de richtlijn, omdat het geen 
fysieke ruimten zijn. Louter het feit dat er 
voor de toegang tot een bepaalde ruimte 
bepaalde voorwaarden kunnen gelden, 
zoals een toegangsbewijs of 
leeftijdsbeperking, betekent echter niet dat 
de ruimte niet voor het publiek 
toegankelijk is in de zin van deze 
verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 
echter per geval worden bepaald, rekening 

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Onlineruimten vallen 
evenmin onder deze verordening, omdat 
het geen fysieke ruimten zijn. Louter het 
feit dat er voor de toegang tot een bepaalde 
ruimte bepaalde voorwaarden kunnen 
gelden, zoals een toegangsbewijs of 
leeftijdsbeperking, betekent echter niet dat 
de ruimte niet voor het publiek 
toegankelijk is in de zin van deze 
verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 
echter per geval door de bevoegde 
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houdend met de specifieke kenmerken van 
de situatie in kwestie.

gerechtelijke of administratieve autoriteit 
worden bepaald, rekening houdend met de 
specifieke kenmerken van de situatie in 
kwestie.

Or. fr

Amendement 382
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Onlineruimten vallen 
evenmin onder de richtlijn, omdat het 
geen fysieke ruimten zijn. Louter het feit 
dat er voor de toegang tot een bepaalde 
ruimte bepaalde voorwaarden kunnen 
gelden, zoals een toegangsbewijs of 
leeftijdsbeperking, betekent echter niet dat 
de ruimte niet voor het publiek 
toegankelijk is in de zin van deze 
verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Louter het feit dat er voor de 
toegang tot een bepaalde ruimte bepaalde 
voorwaarden kunnen gelden, zoals een 
toegangsbewijs of leeftijdsbeperking, 
betekent echter niet dat de ruimte niet voor 
het publiek toegankelijk is in de zin van 
deze verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 
echter per geval worden bepaald, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
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echter per geval worden bepaald, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de situatie in kwestie.

de situatie in kwestie.

Or. en

Amendement 383
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Onlineruimten vallen 
evenmin onder de richtlijn, omdat het 
geen fysieke ruimten zijn. Louter het feit 
dat er voor de toegang tot een bepaalde 
ruimte bepaalde voorwaarden kunnen 
gelden, zoals een toegangsbewijs of 
leeftijdsbeperking, betekent echter niet dat 
de ruimte niet voor het publiek 
toegankelijk is in de zin van deze 
verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 
echter per geval worden bepaald, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Louter het feit dat er voor de 
toegang tot een bepaalde ruimte bepaalde 
voorwaarden kunnen gelden, zoals een 
toegangsbewijs of leeftijdsbeperking, 
betekent echter niet dat de ruimte niet voor 
het publiek toegankelijk is in de zin van 
deze verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 
echter per geval worden bepaald, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de situatie in kwestie.
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de situatie in kwestie.

Or. en

Amendement 384
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Onlineruimten vallen 
evenmin onder de richtlijn, omdat het 
geen fysieke ruimten zijn. Louter het feit 
dat er voor de toegang tot een bepaalde 
ruimte bepaalde voorwaarden kunnen 
gelden, zoals een toegangsbewijs of 
leeftijdsbeperking, betekent echter niet dat 
de ruimte niet voor het publiek 
toegankelijk is in de zin van deze 
verordening. Bijgevolg zijn, naast 
openbare ruimten zoals straten, relevante 
delen van overheidsgebouwen en de 
meeste vervoersinfrastructuur, ook ruimten 
zoals bioscopen, theaters, winkels en 
winkelcentra normaliter voor het publiek 
toegankelijk. Of een bepaalde ruimte 
toegankelijk is voor het publiek moet 
echter per geval worden bepaald, rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van 
de situatie in kwestie.

(9) Voor de uitvoering van deze 
verordening wordt verstaan onder 
“openbare ruimte” elke fysieke plaats die 
toegankelijk is voor het publiek, ongeacht 
of de plaats in kwestie particulier of 
openbaar bezit is. Het begrip heeft derhalve 
geen betrekking op plaatsen die privé van 
aard zijn en normaliter niet vrij 
toegankelijk zijn voor derden, met inbegrip 
van de rechtshandhavingsautoriteiten, 
tenzij die partijen specifiek zijn 
uitgenodigd of gemachtigd, zoals 
woningen, privéclubs, kantoren, pakhuizen 
en fabrieken. Louter het feit dat er voor de 
toegang tot een bepaalde ruimte bepaalde 
voorwaarden kunnen gelden, zoals een 
toegangsbewijs of leeftijdsbeperking, 
betekent echter niet dat de ruimte niet voor 
het publiek toegankelijk is in de zin van 
deze verordening. Bijgevolg zijn, naast 
online- en openbare ruimten zoals straten, 
relevante delen van overheidsgebouwen en 
de meeste vervoersinfrastructuur, ook 
ruimten zoals bioscopen, theaters, winkels 
en winkelcentra normaliter voor het 
publiek toegankelijk. Of een bepaalde 
ruimte toegankelijk is voor het publiek 
moet echter per geval worden bepaald, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de situatie in kwestie.

Or. en
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Amendement 385
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om de rechten van natuurlijke 
personen en groepen en de groei van 
betrouwbare AI te waarborgen, moeten 
bepaalde beginselen in alle AI-systemen 
worden gewaarborgd, zoals transparantie, 
het recht op uitleg en het recht om 
bezwaar te maken tegen een besluit. 
Hiertoe moeten discriminatie en nadelige 
machts- en informatieverschillen worden 
voorkomen, controle en toezicht worden 
gewaarborgd en moet naleving 
aantoonbaar zijn en onderworpen zijn 
aan voortdurende monitoring. 
Besluitvorming door, of ondersteund 
door, AI-systemen moet worden 
onderworpen aan specifieke 
transparantieregels met betrekking tot de 
logica en parameters op grond waarvan 
besluiten worden genomen.

Or. en

Amendement 386
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Voorschriften inzake transparantie 
en de verklaarbaarheid van AI-
besluitvorming moeten bijdragen tot het 
tegengaan van de afschrikkende werking 
van digitale asymmetrie, machts- en 
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informatieverschillen en zogenaamde 
“donkere patronen” die gericht zijn op 
personen en hun geïnformeerde 
toestemming.

Or. en

Amendement 387
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een gelijk speelveld en een 
doeltreffende bescherming van de rechten 
en vrijheden van personen in heel de Unie 
te garanderen, moeten de bij deze 
verordening vastgestelde regels zonder 
discriminatie van toepassing zijn op 
aanbieders van AI-systemen, ongeacht of 
zij in de Unie of in een derde land 
gevestigd zijn, en op in de Unie gevestigde 
gebruikers van AI-systemen.

(10) Om een gelijk speelveld en een 
doeltreffende bescherming van de rechten 
en vrijheden van personen in heel de Unie 
te garanderen, moeten de bij deze 
verordening vastgestelde regels zonder 
discriminatie van toepassing zijn op 
aanbieders van AI-systemen, ongeacht of 
zij in de Unie of in een derde land 
gevestigd zijn, en op in de Unie gevestigde 
exploitanten van AI-systemen. Deze 
verordening en de daarin vastgestelde 
regels moeten rekening houden met 
verschillende ontwikkelings- en 
bedrijfsmodellen en met het feit dat 
standaardimplementaties, of 
ontwikkelings- en licentiemodellen voor 
vrije software en opensourcesoftware 
mogelijk minder kennis inhouden over en 
weinig tot geen controle over verder 
gebruik, modificatie en uitrol binnen een 
AI-systeem.

Or. en

Amendement 388
Marion Walsmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om een gelijk speelveld en een 
doeltreffende bescherming van de rechten 
en vrijheden van personen in heel de Unie 
te garanderen, moeten de bij deze 
verordening vastgestelde regels zonder 
discriminatie van toepassing zijn op 
aanbieders van AI-systemen, ongeacht of 
zij in de Unie of in een derde land 
gevestigd zijn, en op in de Unie gevestigde 
gebruikers van AI-systemen.

(10) Om een gelijk speelveld en een 
doeltreffende bescherming van de rechten 
en vrijheden van personen in heel de Unie 
en op internationaal niveau te garanderen, 
moeten de bij deze verordening 
vastgestelde regels zonder discriminatie 
van toepassing zijn op aanbieders van AI-
systemen, ongeacht of zij in de Unie of in 
een derde land gevestigd zijn, en op in de 
Unie gevestigde gebruikers van AI-
systemen.

Or. en

Amendement 389
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
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marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt. Om rekening te 
houden met bestaande regelingen en 
bijzondere behoeften inzake 
samenwerking met buitenlandse partners 
waarmee informatie en bewijsmateriaal 
wordt uitgewisseld, zal deze verordening 
evenwel niet van toepassing zijn op 
overheidsinstanties van een derde land en 
internationale organisaties wanneer zij 
optreden in het kader van internationale 
overeenkomsten die op nationaal of 
Europees niveau zijn gesloten met het oog 
op de rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en 
derde landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en 
internationale organisaties anderzijds.

marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt.

Or. fr

Amendement 390
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt. Om rekening te 
houden met bestaande regelingen en 
bijzondere behoeften inzake 
samenwerking met buitenlandse partners 
waarmee informatie en bewijsmateriaal 
wordt uitgewisseld, zal deze verordening 
evenwel niet van toepassing zijn op 
overheidsinstanties van een derde land en 
internationale organisaties wanneer zij 
optreden in het kader van internationale 
overeenkomsten die op nationaal of 
Europees niveau zijn gesloten met het oog 
op de rechtshandhaving en justitiële 

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt.



PE732.802v01-00 82/220 AM\1257588NL.docx

NL

samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en 
derde landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en 
internationale organisaties anderzijds.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de wijzigingen in artikel 2.

Amendement 391
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem waarvan de gevolgen 
merkbaar zouden zijn voor in de Unie 
gevestigde natuurlijke personen. In die 
omstandigheden zou het AI-systeem dat 
door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
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die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt. Om rekening te 
houden met bestaande regelingen en 
bijzondere behoeften inzake 
samenwerking met buitenlandse partners 
waarmee informatie en bewijsmateriaal 
wordt uitgewisseld, zal deze verordening 
evenwel niet van toepassing zijn op 
overheidsinstanties van een derde land en 
internationale organisaties wanneer zij 
optreden in het kader van internationale 
overeenkomsten die op nationaal of 
Europees niveau zijn gesloten met het oog 
op de rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en 
derde landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en 
internationale organisaties anderzijds.

in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt of gevolgen heeft 
voor natuurlijke personen in de Unie.

Or. en

Amendement 392
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
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vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt. Om rekening te 
houden met bestaande regelingen en 
bijzondere behoeften inzake 
samenwerking met buitenlandse partners 
waarmee informatie en bewijsmateriaal 
wordt uitgewisseld, zal deze verordening 
evenwel niet van toepassing zijn op 
overheidsinstanties van een derde land en 
internationale organisaties wanneer zij 
optreden in het kader van internationale 
overeenkomsten die op nationaal of 
Europees niveau zijn gesloten met het oog 
op de rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en 

vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
exploitanten van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt of gevolgen heeft 
voor mensen in de Unie.
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derde landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en 
internationale organisaties anderzijds.

Or. en

Amendement 393
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
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zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt. Om rekening te 
houden met bestaande regelingen en 
bijzondere behoeften inzake samenwerking 
met buitenlandse partners waarmee 
informatie en bewijsmateriaal wordt 
uitgewisseld, zal deze verordening evenwel 
niet van toepassing zijn op 
overheidsinstanties van een derde land en 
internationale organisaties wanneer zij 
optreden in het kader van internationale 
overeenkomsten die op nationaal of 
Europees niveau zijn gesloten met het oog 
op de rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en derde 
landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en internationale 
organisaties anderzijds.

zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt. Om rekening te 
houden met bestaande regelingen en 
bijzondere behoeften inzake samenwerking 
met buitenlandse partners waarmee 
informatie en bewijsmateriaal wordt 
uitgewisseld, zal deze verordening evenwel 
niet van toepassing zijn op 
overheidsinstanties van een derde land en 
internationale organisaties wanneer zij 
optreden in het kader van internationale 
overeenkomsten die op nationaal of 
Europees niveau zijn gesloten met het oog 
op de rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en derde 
landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en internationale 
organisaties anderzijds. Deze uitzondering 
moet echter beperkt blijven tot 
betrouwbare landen en internationale 
organisaties die de waarden van de Unie 
delen.

Or. en

Amendement 394
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 

(11) Gezien hun digitale aard moeten 
bepaalde AI-systemen onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zelfs wanneer zij niet in de Unie in 
de handel worden gebracht, in bedrijf 
worden gesteld of worden gebruikt. Dit is 
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bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt en waarvan de 
gevolgen merkbaar zouden zijn voor in de 
Unie gevestigde natuurlijke personen. In 
die omstandigheden zou het AI-systeem 
dat door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output in 
de Unie wordt gebruikt. Om rekening te 
houden met bestaande regelingen en 
bijzondere behoeften inzake samenwerking 
met buitenlandse partners waarmee 
informatie en bewijsmateriaal wordt 
uitgewisseld, zal deze verordening evenwel 
niet van toepassing zijn op 
overheidsinstanties van een derde land en 
internationale organisaties wanneer zij 
optreden in het kader van internationale 
overeenkomsten die op nationaal of 
Europees niveau zijn gesloten met het oog 
op de rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en derde 
landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en internationale 

bijvoorbeeld het geval voor een in de Unie 
gevestigde marktdeelnemer die aan een 
buiten de Unie gevestigde marktdeelnemer 
bepaalde diensten uitbesteedt in verband 
met een activiteit die moet worden verricht 
door een AI-systeem dat als een AI-
systeem met een hoog risico zou kunnen 
worden aangemerkt. In die 
omstandigheden zou het AI-systeem dat 
door de marktdeelnemer buiten de Unie 
wordt gebruikt, data kunnen verwerken die 
rechtmatig in de Unie zijn verzameld en 
vanuit de Unie zijn doorgegeven, en 
vervolgens de aanbestedende 
marktdeelnemer in de Unie kunnen 
voorzien van de output van dat AI-systeem 
die het resultaat is van die verwerking, 
zonder dat genoemd AI-systeem in de Unie 
in de handel wordt gebracht, in bedrijf 
wordt gesteld of wordt gebruikt. Om te 
voorkomen dat deze verordening wordt 
omzeild en om natuurlijke personen die 
zich in de Unie bevinden doeltreffend te 
beschermen, moet deze verordening ook 
van toepassing zijn op aanbieders en 
gebruikers van AI-systemen die in een 
derde land zijn gevestigd, voor zover de 
door die systemen geproduceerde output 
bedoeld is voor gebruik in de Unie. Om 
rekening te houden met bestaande 
regelingen en bijzondere behoeften inzake 
toekomstige samenwerking met 
buitenlandse partners waarmee informatie 
en bewijsmateriaal wordt uitgewisseld, zal 
deze verordening evenwel niet van 
toepassing zijn op overheidsinstanties van 
een derde land en internationale 
organisaties wanneer zij optreden in het 
kader van internationale overeenkomsten 
die op nationaal of Europees niveau zijn 
gesloten met het oog op de 
rechtshandhaving en justitiële 
samenwerking met de Unie of haar 
lidstaten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
bilateraal gesloten tussen lidstaten en derde 
landen of tussen de Europese Unie, 
Europol en andere EU-agentschappen 
enerzijds en derde landen en internationale 
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organisaties anderzijds. organisaties anderzijds.

Or. en

Amendement 395
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie wanneer zij 
optreden als aanbieder of gebruiker van 
een AI-systeem. AI-systemen die 
uitsluitend voor militaire doeleinden 
worden ontwikkeld of gebruikt, moeten 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten wanneer 
dat gebruik onder de exclusieve 
bevoegdheid valt van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, zoals geregeld in titel V 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU). Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie wanneer zij 
optreden als aanbieder of gebruiker van 
een AI-systeem. Deze verordening doet 
geen afbreuk aan de bepalingen betreffende 
de aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].

Or. en

Amendement 396
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie wanneer zij 
optreden als aanbieder of gebruiker van 
een AI-systeem. AI-systemen die 
uitsluitend voor militaire doeleinden 
worden ontwikkeld of gebruikt, moeten 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten wanneer 
dat gebruik onder de exclusieve 
bevoegdheid valt van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, zoals geregeld in titel V 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU). Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie wanneer zij 
optreden als aanbieder of gebruiker van 
een AI-systeem. Deze verordening doet 
geen afbreuk aan de bepalingen betreffende 
de aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].

Or. en

Amendement 397
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie wanneer zij 
optreden als aanbieder of gebruiker van 
een AI-systeem. AI-systemen die 
uitsluitend voor militaire doeleinden 
worden ontwikkeld of gebruikt, moeten 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten wanneer 
dat gebruik onder de exclusieve 
bevoegdheid valt van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie wanneer zij 
optreden als aanbieder of exploitant van 
een AI-systeem. Deze verordening doet 
geen afbreuk aan de bepalingen betreffende 
de aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].
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veiligheidsbeleid, zoals geregeld in titel V 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU). Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].

Or. en

Amendement 398
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie wanneer zij 
optreden als aanbieder of gebruiker van 
een AI-systeem. AI-systemen die 
uitsluitend voor militaire doeleinden 
worden ontwikkeld of gebruikt, moeten 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten wanneer 
dat gebruik onder de exclusieve 
bevoegdheid valt van het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, zoals geregeld in titel V 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU). Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].

(12) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op instellingen, organen en 
agentschappen van de Unie. AI-systemen 
die uitsluitend voor militaire doeleinden 
worden ontwikkeld of gebruikt, moeten 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten. Deze 
verordening doet geen afbreuk aan de 
bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheid van aanbieders die als 
tussenpersoon optreden, vastgesteld in 
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad [zoals gewijzigd bij 
de wet inzake digitale diensten].

Or. fr
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Amendement 399
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze verordening mag de 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
niet ondermijnen en moet de 
wetenschappelijke vrijheid eerbiedigen. 
AI-systemen die specifiek zijn ontwikkeld 
en in gebruik gesteld met 
wetenschappelijk onderzoek en 
ontwikkeling als enig doel, moeten 
daarom van het toepassingsgebied worden 
uitgesloten en er moet voor worden 
gezorgd dat de verordening geen andere 
gevolgen heeft voor het wetenschappelijke 
onderzoek en de wetenschappelijke 
ontwikkeling inzake AI-systemen. De 
bepalingen van deze verordening moeten 
op productgericht onderzoek door 
aanbieders van toepassing zijn voor zover 
dergelijk onderzoek ertoe leidt of met zich 
meebrengt dat een AI-systeem in de 
handel wordt gebracht of in gebruik wordt 
gesteld. Bij alle onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten moeten onder 
alle omstandigheden de erkende ethische 
normen voor wetenschappelijk onderzoek 
in acht worden genomen.

Or. en

Amendement 400
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze verordening moet ook 
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zorgen voor harmonisatie en consistentie 
qua definities en terminologie, aangezien 
biometrische technieken in het licht van 
hun primaire functie kunnen worden 
onderverdeeld in technieken voor 
biometrische identificatie, authenticatie 
en verificatie. Onder biometrische 
authenticatie wordt verstaan het proces 
waarbij een identificatiemiddel wordt 
gekoppeld aan een specifiek opgeslagen 
identificatiemiddel om toegang te 
verlenen tot een apparaat of dienst, terwijl 
biometrische verificatie verwijst naar het 
proces ter bevestiging dat een persoon is 
wie hij beweert te zijn. Aangezien zij geen 
één-op-veelvergelijking van biometrische 
gegevens omvatten die de 
onderscheidende eigenschap van 
identificatie vormt, moeten zowel 
biometrische verificatie als authenticatie 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 401
Axel Voss, Deirdre Clune

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Deze verordening moet ook 
zorgen voor harmonisatie en consistentie 
qua definities en terminologie, aangezien 
biometrische technieken in het licht van 
hun primaire functie kunnen worden 
onderverdeeld in technieken voor 
biometrische identificatie, authenticatie 
en verificatie. Onder biometrische 
authenticatie wordt verstaan het proces 
waarbij een identificatiemiddel wordt 
gekoppeld aan een specifiek opgeslagen 
identificatiemiddel om toegang te 
verlenen tot een apparaat of dienst, terwijl 
biometrische verificatie verwijst naar het 
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proces ter bevestiging dat een persoon is 
wie hij beweert te zijn. Aangezien zij geen 
één-op-veelvergelijking van biometrische 
gegevens omvatten die de 
onderscheidende eigenschap van 
identificatie vormt, moeten zowel 
biometrische verificatie als authenticatie 
van het toepassingsgebied van deze 
verordening worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 402
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) AI-systemen die uitsluitend 
voor militaire doeleinden worden 
ontwikkeld of gebruikt, moeten van het 
toepassingsgebied van deze verordening 
worden uitgesloten wanneer dat gebruik 
onder de exclusieve bevoegdheid valt van 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid, zoals geregeld in 
titel V VEU. AI-systemen die voor 
militaire doeleinden worden ontwikkeld of 
gebruikt maar ook voor civiele doeleinden 
kunnen worden gebruikt en die onder de 
definitie van “producten voor tweeërlei 
gebruik” overeenkomstig 
Verordening (EU) 2021/821 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis 
vallen, moeten echter binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.
_________________
1 bis Verordening (EU) 2021/821 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2021 tot instelling van een 
Unieregeling voor controle op de uitvoer, 
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de tussenhandel, de technische bijstand, 
de doorvoer en de overbrenging van 
producten voor tweeërlei gebruik (PB 
L 206 van 11.6.2021, blz. 1).

Or. en

Amendement 403
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om een minimumniveau 
van transparantie over de ecologische 
duurzaamheidsaspecten van een AI-
systeem te waarborgen, moeten de 
aanbieders en gebruikers parameters 
documenteren, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, het verbruik van 
hulpbronnen als gevolg van het ontwerp, 
het gegevensbeheer en de opleiding, de 
onderliggende infrastructuren van het AI-
systeem, en van de methoden om 
dergelijke gevolgen voor elk AI-systeem te 
beperken.

Or. en

Amendement 404
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Moritz 
Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Gezien de complexiteit van 
de waardeketen voor AI-systemen is het 
van essentieel belang de rol te 
verduidelijken van personen die kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling van AI-
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systemen die onder deze verordening 
vallen, zonder aanbieders te zijn en dus 
verplicht te zijn aan de hierin vastgestelde 
verplichtingen en voorschriften te 
voldoen. Er moet worden verduidelijkt dat 
AI-systemen voor algemene doeleinden – 
begrepen als AI-systemen die algemeen 
toepasselijke functies kunnen uitvoeren, 
zoals beeld-/spraakherkenning, audio-
/videogeneratie, patroondetectie, het 
beantwoorden van vragen, vertaling enz. – 
niet mogen worden geacht een beoogd 
doel te hebben in de zin van deze 
verordening, tenzij die systemen zijn 
aangepast aan een specifiek doel dat 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening valt. Oorspronkelijke 
aanbieders van AI-systemen voor 
algemene doeleinden mogen daarom 
alleen voldoen aan de bepalingen inzake 
nauwkeurigheid, robuustheid en 
cyberbeveiliging zoals vastgesteld in 
artikel 15 van deze verordening. Indien 
een persoon een AI-toepassing voor 
algemene doeleinden aan een specifiek 
beoogd doel aanpast en deze in de handel 
brengt of in gebruik stelt, wordt hij 
beschouwd als de aanbieder en is hij 
onderworpen aan de in deze verordening 
vastgestelde verplichtingen. De 
oorspronkelijke aanbieder van een AI-
toepassing voor algemene doeleinden 
verstrekt, nadat hij het in de handel heeft 
gebracht of in gebruik heeft gesteld en 
zonder afbreuk te doen aan zijn eigen 
intellectuele-eigendomsrechten of 
bedrijfsgeheimen, de nieuwe aanbieder 
alle essentiële, relevante en redelijkerwijs 
te verwachten informatie die nodig is om 
te voldoen aan de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening.

Or. en

Amendement 405
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
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Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Deze verordening mag geen 
afbreuk doen aan de in 
Richtlijn 2021/762/EG vastgestelde 
bepalingen ter verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerk.

Or. en

Amendement 406
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke normen voor 
alle AI-systemen met een hoog risico 
worden vastgesteld. Deze normen moeten 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van de 
Unie.

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke normen voor 
alle AI-systemen met een hoog risico 
worden vastgesteld. Deze normen moeten 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van de 
Unie. Om een minimumniveau van 
transparantie over de ecologische 
duurzaamheidsaspecten van een AI-
systeem te waarborgen, moeten de 
aanbieders en gebruikers (i) parameters 
documenteren, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, het verbruik van 
hulpbronnen als gevolg van het ontwerp, 
het gegevensbeheer, de opleiding en de 
onderliggende infrastructuren van het AI-
systeem, evenals ii) de methoden om die 
effecten te verminderen.
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Or. en

Amendement 407
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke normen voor 
alle AI-systemen met een hoog risico 
worden vastgesteld. Deze normen moeten 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van 
de Unie.

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid, milieu, grondrechten en 
fundamentele waarden te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke normen voor 
AI-systemen worden vastgesteld. Deze 
normen moeten in overeenstemming zijn 
met het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie (het Handvest), de 
Europese Green Deal (de Green Deal), de 
gemeenschappelijke verklaring over 
digitale rechten van de Unie (de 
Verklaring) en de ethische richtsnoeren 
voor betrouwbare KI van de 
deskundigengroep op hoog niveau inzake 
AI, niet-discriminerend zijn en in 
overeenstemming zijn met de 
internationale verbintenissen van de Unie.

Or. en

Amendement 408
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten te garanderen, 

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten alsook het 
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moeten gemeenschappelijke normen voor 
alle AI-systemen met een hoog risico 
worden vastgesteld. Deze normen moeten 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van de 
Unie.

milieu, de samenleving, de rechtsstaat en 
democratie, economische belangen en 
consumentenbescherming te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke normen voor 
alle AI-systemen met een hoog risico 
worden vastgesteld. Deze normen moeten 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van de 
Unie.

Or. en

Amendement 409
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke normen voor 
alle AI-systemen met een hoog risico 
worden vastgesteld. Deze normen moeten 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van de 
Unie.

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid, grondrechten, het milieu en de 
waarden van de Unie die zijn verankerd in 
artikel 2 VEU te garanderen, moeten 
gemeenschappelijke normen voor alle AI-
systemen met een hoog risico worden 
vastgesteld. Deze normen moeten in 
overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van de 
Unie.

Or. en

Amendement 410
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
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Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke normen voor 
alle AI-systemen met een hoog risico 
worden vastgesteld. Deze normen moeten 
in overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
(het Handvest), niet-discriminerend zijn en 
in overeenstemming zijn met de 
internationale handelsverbintenissen van 
de Unie.

(13) Teneinde een consistent en hoog 
niveau van bescherming van de openbare 
belangen op het gebied van gezondheid, 
veiligheid en grondrechten te garanderen, 
moeten gemeenschappelijke 
minimumnormen voor alle AI-systemen 
met een hoog risico worden vastgesteld. 
Deze normen moeten in overeenstemming 
zijn met het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie (het Handvest), niet-
discriminerend zijn en in overeenstemming 
zijn met de internationale verbintenissen 
van de Unie.

Or. fr

Amendement 411
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) AI-systemen en 
aanverwante ICT-technologie vereisen 
aanzienlijke natuurlijke hulpbronnen, 
dragen bij aan de afvalproductie en 
hebben een aanzienlijk algemeen effect op 
het milieu. Het is passend om met name 
AI-systemen met een hoog risico te 
ontwerpen en te ontwikkelen met 
methoden en capaciteiten die het gebruik 
van hulpbronnen en afvalproductie 
alsook het energieverbruik meten, 
registreren en verminderen, en die hun 
algehele efficiëntie tijdens de gehele 
levensduur verhogen. De Commissie, de 
lidstaten en het Europees Comité voor 
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artificiële intelligentie moeten aan deze 
inspanningen bijdragen door richtsnoeren 
uit te vaardigen en ondersteuning te 
bieden aan aanbieders en exploitanten.

Or. en

Amendement 412
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een evenredige en 
doeltreffende reeks bindende regels voor 
AI-systemen in te voeren, moet een 
duidelijk omschreven, risicogebaseerde 
aanpak worden gevolgd. Met die aanpak 
moet de aard en inhoud van dergelijke 
regels worden afgestemd op de intensiteit 
en de omvang van de risico’s die AI-
systemen met zich mee kunnen brengen. 
Daarom is het noodzakelijk om bepaalde 
praktijken op het gebied van artificiële 
intelligentie te verbieden, eisen voor AI-
systemen met een hoog risico en 
verplichtingen voor de betrokken 
marktdeelnemers vast te stellen, en 
transparantieverplichtingen voor bepaalde 
AI-systemen in te voeren.

(14) Om een evenredige en 
doeltreffende reeks bindende regels voor 
AI-systemen in te voeren, moet een 
duidelijk omschreven, risicogebaseerde 
aanpak worden gevolgd. Met die aanpak 
moet de aard en inhoud van dergelijke 
regels worden afgestemd op de intensiteit 
en de omvang van de risico’s die AI-
systemen met zich mee kunnen brengen. 
Daarom is het noodzakelijk om bepaalde 
praktijken op het gebied van artificiële 
intelligentie te verbieden, eisen voor AI-
systemen met een hoog risico en 
verplichtingen voor de betrokken 
marktdeelnemers vast te stellen, en 
transparantieverplichtingen voor bepaalde 
AI-systemen in te voeren. Daarnaast is het 
noodzakelijk de criteria en voorwaarden 
te bepalen op grond waarvan een AI-
systeem in een van die categorieën kan 
worden ingedeeld.

Or. fr

Amendement 413
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een evenredige en 
doeltreffende reeks bindende regels voor 
AI-systemen in te voeren, moet een 
duidelijk omschreven, risicogebaseerde 
aanpak worden gevolgd. Met die aanpak 
moet de aard en inhoud van dergelijke 
regels worden afgestemd op de intensiteit 
en de omvang van de risico’s die AI-
systemen met zich mee kunnen brengen. 
Daarom is het noodzakelijk om bepaalde 
praktijken op het gebied van artificiële 
intelligentie te verbieden, eisen voor AI-
systemen met een hoog risico en 
verplichtingen voor de betrokken 
marktdeelnemers vast te stellen, en 
transparantieverplichtingen voor bepaalde 
AI-systemen in te voeren.

(14) Om een evenredige en 
doeltreffende reeks bindende regels voor 
AI-systemen in te voeren, moet een 
duidelijk omschreven, risicogebaseerde 
aanpak worden gevolgd. Met die aanpak 
moet de aard en inhoud van dergelijke 
regels worden afgestemd op de intensiteit 
en de omvang van de risico’s die AI-
systemen met zich mee kunnen brengen 
voor natuurlijke personen en de 
samenleving, in plaats van afhankelijk te 
zijn van het soort technologie. Daarom is 
het noodzakelijk om bepaalde praktijken 
op het gebied van artificiële intelligentie te 
verbieden, eisen voor AI-systemen met een 
hoog risico en verplichtingen voor de 
betrokken marktdeelnemers vast te stellen, 
en transparantieverplichtingen voor 
bepaalde AI-systemen in te voeren.

Or. en

Amendement 414
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om een evenredige en 
doeltreffende reeks bindende regels voor 
AI-systemen in te voeren, moet een 
duidelijk omschreven, risicogebaseerde 
aanpak worden gevolgd. Met die aanpak 
moet de aard en inhoud van dergelijke 
regels worden afgestemd op de intensiteit 
en de omvang van de risico’s die AI-
systemen met zich mee kunnen brengen. 
Daarom is het noodzakelijk om bepaalde 
praktijken op het gebied van artificiële 
intelligentie te verbieden, eisen voor AI-

(14) Om een evenredige en 
doeltreffende reeks bindende regels voor 
AI-systemen in te voeren, moet een 
duidelijk omschreven, risicogebaseerde 
aanpak worden gevolgd. Met die aanpak 
moet de aard en inhoud van dergelijke 
regels worden afgestemd op de intensiteit 
en de omvang van de risico’s die AI-
systemen met zich mee kunnen brengen. 
Daarom is het noodzakelijk om bepaalde 
onaanvaardbare praktijken op het gebied 
van artificiële intelligentie te verbieden, 
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systemen met een hoog risico en 
verplichtingen voor de betrokken 
marktdeelnemers vast te stellen, en 
transparantieverplichtingen voor bepaalde 
AI-systemen in te voeren.

eisen voor AI-systemen met een hoog 
risico en verplichtingen voor de betrokken 
marktdeelnemers vast te stellen, en 
transparantieverplichtingen voor bepaalde 
AI-systemen in te voeren.

Or. en

Amendement 415
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Afgezien van de vele nuttige 
toepassingen van artificiële intelligentie, 
kan de technologie ook worden misbruikt 
en nieuwe en krachtige instrumenten voor 
manipulatie, uitbuiting en sociale controle 
opleveren. Dergelijke praktijken zijn 
bijzonder schadelijk en moeten worden 
verboden omdat zij in strijd zijn met de 
waarden van de Unie, namelijk eerbied 
voor de menselijke waardigheid, vrijheid, 
gelijkheid, democratie en de rechtsstaat, en 
met de grondrechten van de Unie, 
waaronder het recht op non-discriminatie, 
gegevensbescherming en privacy, en de 
rechten van het kind.

(15) AI-systemen kunnen ook worden 
misbruikt en nieuwe en krachtige 
instrumenten voor manipulatie, uitbuiting 
en sociale controle opleveren. Dergelijke 
praktijken zijn bijzonder schadelijk en 
moeten worden verboden omdat zij in 
strijd zijn met de waarden van de Unie, 
namelijk eerbied voor de menselijke 
waardigheid, vrijheid, gelijkheid, 
democratie en de rechtsstaat, en met de 
grondrechten van de Unie, waaronder het 
recht op non-discriminatie, 
gegevensbescherming en privacy, en de 
rechten van het kind. Elk gebruik van AI-
systemen die onverenigbaar is met de 
essentie van de grondrechten van 
natuurlijke personen, moet in ieder geval 
worden verboden. De in deze verordening 
genoemde verbodsbepalingen moeten 
onverminderd het bestaande Unierecht 
van toepassing zijn en bieden geen nieuwe 
rechtsgrondslag voor de ontwikkeling, het 
in de handel brengen, de uitrol of het 
gebruik van AI-systemen. Om gelijke tred 
te houden met de snelle technologische 
ontwikkeling en om te zorgen voor 
toekomstbestendige regelgeving, moet de 
Commissie de lijst van verboden AI-
systemen en AI-systemen met een hoog 
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risico voortdurend evalueren.

Or. en

Amendement 416
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Afgezien van de vele nuttige 
toepassingen van artificiële intelligentie, 
kan de technologie ook worden misbruikt 
en nieuwe en krachtige instrumenten voor 
manipulatie, uitbuiting en sociale controle 
opleveren. Dergelijke praktijken zijn 
bijzonder schadelijk en moeten worden 
verboden omdat zij in strijd zijn met de 
waarden van de Unie, namelijk eerbied 
voor de menselijke waardigheid, vrijheid, 
gelijkheid, democratie en de rechtsstaat, en 
met de grondrechten van de Unie, 
waaronder het recht op non-discriminatie, 
gegevensbescherming en privacy, en de 
rechten van het kind.

(15) Afgezien van de vele nuttige 
toepassingen van artificiële intelligentie, 
kan de technologie ook worden misbruikt 
en nieuwe en krachtige instrumenten voor 
manipulatie, uitbuiting en sociale controle 
opleveren. Dergelijke praktijken zijn 
bijzonder schadelijk en moeten worden 
verboden omdat zij in strijd zijn met 
waarden die door het recht van de Unie 
worden beschermd, namelijk eerbied voor 
de menselijke waardigheid, vrijheid, 
gelijkheid, democratie en de rechtsstaat, en 
met de grondrechten van de Unie, 
waaronder het recht op non-discriminatie, 
gegevensbescherming en privacy, en de 
rechten van het kind.

Or. fr

Amendement 417
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Als ondertekenaars van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (CRPD) zijn 
de Europese Unie en alle lidstaten 
wettelijk verplicht personen met een 
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handicap te beschermen tegen 
discriminatie en hun gelijkheid te 
bevorderen, ervoor te zorgen dat personen 
met een handicap op voet van gelijkheid 
met anderen toegang hebben tot 
informatie- en 
communicatietechnologieën en -systemen 
en de eerbiediging van de privacy van 
personen met een handicap te 
waarborgen. Gezien het toenemende 
belang en gebruik van AI-systemen moet 
de strikte toepassing van universele 
ontwerpbeginselen op alle nieuwe 
technologieën en diensten zorgen voor 
volledige, gelijke en onbeperkte toegang 
voor iedereen die mogelijk gevolgen 
ondervindt van of gebruikmaakt van AI-
technologieën, met inbegrip van personen 
met een handicap, op een manier die ten 
volle rekening houdt met hun inherente 
waardigheid en diversiteit. Het is van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat 
aanbieders van AI-systemen deze 
ontwerpen, en gebruikers deze gebruiken, 
in overeenstemming met de 
toegankelijkheidsvoorschriften van 
Richtlijn (EU) 2019/882.

Or. en

Amendement 418
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Als ondertekenaars van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (CRPD) zijn 
de Europese Unie en alle lidstaten 
wettelijk verplicht personen met een 
handicap te beschermen tegen 
discriminatie en hun gelijkheid te 
bevorderen (artikel 5). Zij zijn ook 
verplicht ervoor te zorgen dat personen 
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met een handicap op voet van gelijkheid 
met anderen toegang hebben tot 
informatie- en 
communicatietechnologieën en -systemen 
(artikel 9). Tot slot zijn zij verplicht de 
eerbiediging van de privacy van personen 
met een handicap te waarborgen 
(artikel 22).

Or. en

Amendement 419
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Als ondertekenaars van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (CRPD) zijn 
de Europese Unie en alle lidstaten 
wettelijk verplicht personen met een 
handicap te beschermen tegen 
discriminatie en hun gelijkheid te 
bevorderen (artikel 5). Zij zijn ook 
verplicht ervoor te zorgen dat personen 
met een handicap op voet van gelijkheid 
met anderen toegang hebben tot 
informatie- en 
communicatietechnologieën en -systemen 
(artikel 9). Tot slot zijn zij verplicht de 
eerbiediging van de privacy van personen 
met een handicap te waarborgen 
(artikel 22).

Or. en

Amendement 420
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia 
Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
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Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Europese Unie en haar 
lidstaten zijn als ondertekenaars van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (CRPD) 
verplicht personen met een handicap te 
beschermen tegen discriminatie en hun 
gelijkheid te bevorderen. Zij zijn verplicht 
ervoor te zorgen dat personen met een 
handicap op voet van gelijkheid met 
anderen toegang hebben tot informatie- 
en communicatietechnologieën en -
systemen en de eerbiediging van de 
grondrechten, waaronder het recht op 
privacy, van personen met een handicap 
te waarborgen.

Or. en

Amendement 421
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Als ondertekenaars van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (UNCRPD) 
moeten de Europese Unie en alle lidstaten 
personen met een handicap beschermen 
tegen discriminatie en hun gelijkheid 
bevorderen, ervoor zorgen dat personen 
met een handicap op voet van gelijkheid 
met anderen toegang hebben tot 
informatie- en 
communicatietechnologieën en -systemen 
en de eerbiediging van de privacy van 
personen met een handicap waarborgen.

Or. en
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Amendement 422
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Gezien het toenemende 
belang en gebruik van AI-systemen moet 
de strikte toepassing van universele 
ontwerpbeginselen op alle nieuwe 
technologieën en diensten zorgen voor 
volledige, gelijke en onbeperkte toegang 
voor iedereen die mogelijk gevolgen 
ondervindt van of gebruikmaakt van AI-
technologieën, met inbegrip van personen 
met een handicap, op een manier die ten 
volle rekening houdt met hun inherente 
waardigheid en diversiteit. Het is van 
essentieel belang ervoor te zorgen dat 
aanbieders van AI-systemen deze 
ontwerpen, en gebruikers deze gebruiken, 
in overeenstemming met de 
toegankelijkheidsvoorschriften van 
Richtlijn (EU) 2019/882. Het Unierecht 
moet verder worden ontwikkeld, ook via 
deze verordening, zodat niemand 
achterblijft als gevolg van digitale 
innovatie.

Or. en

Amendement 423
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia 
Spurek
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Aanbieders van AI-
systemen moeten ervoor zorgen dat deze 
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systemen zijn ontworpen in 
overeenstemming met de 
toegankelijkheidsvoorschriften van 
Richtlijn (EU) 2019/882 en volledige, 
gelijke en onbeperkte toegang garanderen 
voor iedereen die mogelijk gevolgen 
ondervindt of gebruikmaakt van AI-
systemen, met inbegrip van personen met 
een handicap.

Or. en

Amendement 424
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. 
Zij doen dit met de bedoeling het gedrag 
van een persoon wezenlijk te verstoren en 
op een manier die deze persoon of een 
andere persoon schade berokkent of dreigt 
te berokkenen. De intentie mag niet 
worden verondersteld indien de verstoring 
van het menselijk gedrag het gevolg is van 
factoren buiten het AI-systeem waarover 
de aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die het menselijk gedrag 
wezenlijk verstoren, waardoor lichamelijke 
of psychische schade kan ontstaan, moet 
worden verboden. Dergelijke AI-systemen 
maken gebruik van subliminale 
componenten die personen niet kunnen 
waarnemen, of die systemen buiten 
anderszins kwetsbaarheden van een 
specifieke groep personen die een gevolg 
zijn van hun leeftijd, handicap in de zin 
van Richtlijn (EU) 2019/882, of sociale of 
economische situatie, uit. Zulke systemen 
kunnen in de handel worden gebracht, in 
gebruik worden gesteld of worden 
gebruikt met het doel of het gevolg dat het 
gedrag van een persoon wezenlijk wordt 
verstoord en op een manier die deze 
persoon of een andere persoon of groepen 
personen lichamelijke of psychische 
schade berokkent of redelijkerwijs dreigt te 
berokkenen, met inbegrip van schade die 
in de loop der tijd kan worden 
geaccumuleerd. De intentie om het gedrag 
te verstoren, mag niet worden 
verondersteld indien de verstoring het 
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machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht 
met inachtneming van erkende ethische 
normen voor wetenschappelijk onderzoek.

gevolg is van factoren buiten het AI-
systeem waarover de aanbieder of de 
gebruiker geen controle heeft, namelijk 
factoren die redelijkerwijs niet kunnen 
worden voorzien en beperkt door de 
aanbieder of de gebruiker van het AI-
systeem. In ieder geval is het niet vereist 
dat de aanbieder of de gebruiker de 
intentie heeft de lichamelijke of 
psychische schade te veroorzaken, zolang 
deze schade het gevolg is van op AI 
gebaseerde manipulatie- of 
uitbuitingspraktijken. De 
verbodsbepalingen voor dergelijke AI-
praktijken vormen een aanvulling op de 
bepalingen van Richtlijn 2005/29/EG 
betreffende oneerlijke handelspraktijken, 
zoals gewijzigd bij 
Richtlijn (EU) 2019/216, met name dat 
oneerlijke handelspraktijken die tot 
economische of financiële schade voor 
consumenten leiden onder alle 
omstandigheden verboden zijn, ongeacht 
of zij tot stand worden gebracht via AI-
systemen of anderszins.

Or. en

Amendement 425
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die als gevolg of waarschijnlijk 
gevolg hebben dat het menselijk gedrag 
wordt verstoord, waardoor lichamelijke, 
economische of psychische schade voor 
personen of de samenleving kan ontstaan, 
moet worden verboden. Dit omvat AI-
systemen die gebruikmaken van 
subliminale componenten die personen 
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die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. 
Zij doen dit met de bedoeling het gedrag 
van een persoon wezenlijk te verstoren en 
op een manier die deze persoon of een 
andere persoon schade berokkent of dreigt 
te berokkenen. De intentie mag niet 
worden verondersteld indien de verstoring 
van het menselijk gedrag het gevolg is van 
factoren buiten het AI-systeem waarover 
de aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

mogelijk niet kunnen waarnemen of 
begrijpen, of die kwetsbaarheden van 
personen uitbuiten. Zij verstoren 
wezenlijk het gedrag van een persoon, 
onder meer op een manier die deze 
persoon of een andere persoon of de 
samenleving lichamelijke, psychische of 
economische schade berokkent of dreigt te 
berokkenen, of hen ertoe brengt besluiten 
te nemen die zij anders niet zouden 
hebben genomen. Manipulatie mag niet 
worden verondersteld indien de verstoring 
van het menselijk gedrag duidelijk het 
gevolg is van factoren buiten het AI-
systeem waarover de aanbieder of de 
gebruiker geen controle heeft en die 
redelijkerwijs niet te voorzien zijn bij of 
tijdens de uitrol van het AI-systeem. 
Onderzoek voor legitieme doeleinden met 
betrekking tot dergelijke AI-systemen mag 
niet door het verbod onnodig worden 
beperkt, voor zover dat onderzoek niet 
neerkomt op het gebruik van het AI-
systeem in niet onder toezicht staande 
mens-machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek. Indien 
nodig moeten de lidstaten – uitsluitend 
onder gecontroleerde omstandigheden en 
met alle relevante waarborgen ter 
bescherming van gezondheid en 
veiligheid, de grondrechten, het milieu, de 
samenleving, de rechtsstaat en de 
democratie – verdere flexibiliteit invoeren 
om onderzoek, en daarmee ook Europese 
innovatiecapaciteiten, te bevorderen.

Or. en

Amendement 426
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 16



AM\1257588NL.docx 111/220 PE732.802v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. Zij 
doen dit met de bedoeling het gedrag van 
een persoon wezenlijk te verstoren en op 
een manier die deze persoon of een 
andere persoon schade berokkent of 
dreigt te berokkenen. De intentie mag niet 
worden verondersteld indien de verstoring 
van het menselijk gedrag het gevolg is van 
factoren buiten het AI-systeem waarover 
de aanbieder of de gebruiker geen 
controle heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, moet 
worden verboden. Dergelijke AI-systemen 
maken gebruik van subliminale 
componenten die personen niet kunnen 
waarnemen, of buiten kwetsbaarheden uit 
van sommige mensen zoals kinderen of 
mensen die kwetsbaar zijn als gevolg van 
hun leeftijd, hun fysieke of mentale 
onbekwaamheid, of andere 
eigenschappen. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties bij derden die daarover 
geen informatie hebben gekregen of die 
daar geen toestemming voor hebben 
gegeven, of waardoor natuurlijke personen 
aan schade worden blootgesteld, en indien 
dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

Or. fr

Motivering

Deze passage over de doelstellingen en de risico’s van AI-systemen die het menselijk gedrag 
verstoren vormt in feite een gevaarlijke precisering. Dit betekent dat alleen systemen die 
dergelijke risico’s tot gevolg hebben gevaarlijk zijn, en dat andere systemen van dien aard 
(met een minder ingrijpende verstoring of zonder merkbare schade) worden toegestaan. Wij 
wensen alle verstoringen van het menselijk gedrag door AI-systemen, in alle omstandigheden, 
te verbieden. Dit veronderstelt dat de precisering, die in feite een beperking is, wordt 
geschrapt.
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Amendement 427
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. Zij 
doen dit met de bedoeling het gedrag van 
een persoon wezenlijk te verstoren en op 
een manier die deze persoon of een andere 
persoon schade berokkent of dreigt te 
berokkenen. De intentie mag niet worden 
verondersteld indien de verstoring van het 
menselijk gedrag het gevolg is van 
factoren buiten het AI-systeem waarover 
de aanbieder of de gebruiker geen 
controle heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die als gevolg of waarschijnlijk 
gevolg hebben dat het menselijk gedrag 
wordt verstoord, waardoor materiële of 
immateriële schade, waaronder 
lichamelijke, psychische of economische 
schade kan ontstaan, moet worden 
verboden. Deze beperking moet worden 
opgevat als neurotechnologieën die 
worden ondersteund door AI-systemen die 
worden gebruikt om neurale gegevens die 
via hersencomputerinterfaces zijn 
verzameld, voor geldelijke doeleinden te 
bewaken, te gebruiken of te beïnvloeden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. Zij 
doen dit met het gevolg dat het gedrag van 
een persoon wezenlijk wordt verstoord en 
op een manier die deze persoon of een 
andere persoon schade berokkent of dreigt 
te berokkenen. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

Or. en
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Amendement 428
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. 
Zij doen dit met de bedoeling het gedrag 
van een persoon wezenlijk te verstoren en 
op een manier die deze persoon of een 
andere persoon schade berokkent of dreigt 
te berokkenen. De intentie mag niet 
worden verondersteld indien de verstoring 
van het menselijk gedrag het gevolg is van 
factoren buiten het AI-systeem waarover 
de aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. Met 
name moeten AI-systemen die 
gebruikmaken van subliminale 
componenten die natuurlijke personen niet 
kunnen waarnemen, die de kwetsbaarheden 
van groepen uitbuiten, of die doelbewust 
manipulatieve technieken gebruiken met 
de bedoeling het gedrag van een persoon 
wezenlijk te verstoren en op een manier die 
deze persoon of een andere persoon of hun 
rechten of de waarden van de Unie schade 
berokkent of dreigt te berokkenen, worden 
verboden. De intentie mag niet worden 
verondersteld indien de verstoring van het 
menselijk gedrag het gevolg is van factoren 
buiten het AI-systeem waarover de 
aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

Or. en
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Amendement 429
Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. Zij 
doen dit met de bedoeling het gedrag van 
een persoon wezenlijk te verstoren en op 
een manier die deze persoon of een andere 
persoon schade berokkent of dreigt te 
berokkenen. De intentie mag niet worden 
verondersteld indien de verstoring van het 
menselijk gedrag het gevolg is van factoren 
buiten het AI-systeem waarover de 
aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, verschaffen zich 
zonder toestemming toegang tot breindata 
of door hersenen gegenereerde gegevens, 
of buiten kwetsbaarheden van kinderen en 
mensen die een gevolg zijn van hun leeftijd 
of hun fysieke of mentale onbekwaamheid, 
uit. Zij doen dit met de bedoeling het 
gedrag van een persoon wezenlijk te 
verstoren en op een manier die deze 
persoon of een andere persoon schade 
berokkent of dreigt te berokkenen. De 
intentie mag niet worden verondersteld 
indien de verstoring van het menselijk 
gedrag het gevolg is van factoren buiten 
het AI-systeem waarover de aanbieder of 
de gebruiker geen controle heeft. 
Onderzoek voor legitieme doeleinden met 
betrekking tot dergelijke AI-systemen mag 
niet door het verbod worden belemmerd, 
voor zover dat onderzoek niet neerkomt op 
het gebruik van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 430
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, 
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Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, 
Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. 
Zij doen dit met de bedoeling het gedrag 
van een persoon wezenlijk te verstoren en 
op een manier die deze persoon of een 
andere persoon schade berokkent of dreigt 
te berokkenen. De intentie mag niet 
worden verondersteld indien de verstoring 
van het menselijk gedrag het gevolg is van 
factoren buiten het AI-systeem waarover 
de aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen met als doel of met als gevolg 
het menselijk gedrag te verstoren, 
waardoor redelijkerwijs lichamelijke of 
psychische schade kan ontstaan, moet 
worden verboden. Dergelijke AI-systemen 
maken gebruik van subliminale 
componenten die personen niet kunnen 
waarnemen, of buiten kwetsbaarheden van 
specifieke groepen personen die een 
gevolg zijn van hun leeftijd, handicap, of 
sociale of economische situatie, uit. Zij 
doen dit met de bedoeling het gedrag van 
een persoon wezenlijk te verstoren en op 
een manier die deze persoon of een andere 
persoon schade berokkent of dreigt te 
berokkenen. De intentie mag niet worden 
verondersteld indien de verstoring van het 
menselijk gedrag het gevolg is van factoren 
buiten het AI-systeem waarover de 
aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 431
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
lichamelijke of psychische schade kan 
ontstaan, moet worden verboden. 
Dergelijke AI-systemen maken gebruik 
van subliminale componenten die personen 
niet kunnen waarnemen, of buiten 
kwetsbaarheden van kinderen en mensen 
die een gevolg zijn van hun leeftijd of hun 
fysieke of mentale onbekwaamheid, uit. Zij 
doen dit met de bedoeling het gedrag van 
een persoon wezenlijk te verstoren en op 
een manier die deze persoon of een andere 
persoon schade berokkent of dreigt te 
berokkenen. De intentie mag niet worden 
verondersteld indien de verstoring van het 
menselijk gedrag het gevolg is van factoren 
buiten het AI-systeem waarover de 
aanbieder of de gebruiker geen controle 
heeft. Onderzoek voor legitieme 
doeleinden met betrekking tot dergelijke 
AI-systemen mag niet door het verbod 
worden belemmerd, voor zover dat 
onderzoek niet neerkomt op het gebruik 
van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

(16) Het in de handel brengen, in bedrijf 
stellen of gebruiken van bepaalde AI-
systemen die bedoeld zijn om het 
menselijk gedrag te verstoren, waardoor 
met gepaste zorgvuldigheid kan worden 
voorspeld dat lichamelijke of psychische 
schade kan ontstaan, moet worden 
verboden. Dergelijke AI-systemen maken 
gebruik van subliminale componenten die 
personen niet kunnen waarnemen, of 
buiten kwetsbaarheden van kinderen en 
mensen die een gevolg zijn van hun leeftijd 
of hun fysieke of mentale onbekwaamheid, 
uit. Zij doen dit met de bedoeling het 
gedrag van een persoon wezenlijk te 
verstoren en op een manier die deze 
persoon of een andere persoon schade 
berokkent of dreigt te berokkenen. De 
intentie mag niet worden verondersteld 
indien de verstoring van het menselijk 
gedrag het gevolg is van factoren buiten 
het AI-systeem waarover de aanbieder of 
de gebruiker geen controle heeft. 
Onderzoek voor legitieme doeleinden met 
betrekking tot dergelijke AI-systemen mag 
niet door het verbod worden belemmerd, 
voor zover dat onderzoek niet neerkomt op 
het gebruik van het AI-systeem in mens-
machinerelaties waardoor natuurlijke 
personen aan schade worden blootgesteld, 
en indien dat onderzoek wordt verricht met 
inachtneming van erkende ethische normen 
voor wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 432
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
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Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) AI-systemen die door of in naam 
van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende 
resultaten en de uitsluiting van bepaalde 
groepen tot gevolg hebben. Deze systemen 
kunnen een schending inhouden van het 
recht op waardigheid en non-discriminatie 
en van waarden als gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Dergelijke AI-systemen 
beoordelen of classificeren de 
betrouwbaarheid van natuurlijke personen 
op basis van hun sociale gedrag in 
meerdere contexten of op basis van 
bekende of voorspelde persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met 
de context waarin de data oorspronkelijk 
zijn gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke 
AI-systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

(17) AI-systemen die worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen uit te voeren, zijn in wezen 
discriminerend. Deze systemen houden 
een schending in van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
classificeren de betrouwbaarheid van 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, leidt tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. fr

Amendement 433
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) AI-systemen die door of in naam (17) AI-systemen die door of in naam 



PE732.802v01-00 118/220 AM\1257588NL.docx

NL

van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 
en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 
gevolg hebben. Deze systemen kunnen een 
schending inhouden van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
classificeren de betrouwbaarheid van 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met 
de context waarin de data oorspronkelijk 
zijn gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke 
AI-systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

van particuliere of overheidsinstanties 
worden gebruikt om sociale scoring van 
natuurlijke personen voor algemene 
doeleinden uit te voeren, kunnen 
discriminerende resultaten en de uitsluiting 
van bepaalde groepen tot gevolg hebben. 
Deze systemen kunnen een schending 
inhouden van het recht op waardigheid en 
non-discriminatie en van waarden als 
gelijkheid en rechtvaardigheid. Dergelijke 
AI-systemen beoordelen of classificeren de 
betrouwbaarheid van natuurlijke personen 
op basis van hun sociale gedrag in 
meerdere contexten of op basis van 
bekende of voorspelde persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en

Amendement 434
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) AI-systemen die door of in naam 
van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 
en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 

(17) AI-systemen die door of in naam 
van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 
en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 
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gevolg hebben. Deze systemen kunnen een 
schending inhouden van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
classificeren de betrouwbaarheid van 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met de 
context waarin de data oorspronkelijk zijn 
gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

gevolg hebben. Deze systemen kunnen een 
schending inhouden van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
classificeren natuurlijke personen op basis 
van hun sociale gedrag in meerdere 
contexten of op basis van bekende of 
voorspelde persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken met behulp 
van betrouwbaarheid, goed burgerschap, 
patriottisme, afwijkingen of andere 
soortgelijke meetsystemen als indicator. 
De sociale score die dergelijke AI-
systemen opleveren, kan leiden tot een 
nadelige of ongunstige behandeling van 
natuurlijke personen of hele groepen in 
sociale contexten die geen verband houden 
met de context waarin de data 
oorspronkelijk zijn gegenereerd of 
verzameld, of tot een nadelige behandeling 
die onevenredig of ongerechtvaardigd is in 
verhouding tot de ernst van het sociale 
gedrag. Deze nadelige behandeling kan 
ook worden bewerkstelligd door onnodige 
en ongerechtvaardigde privileges te 
verlenen aan groepen mensen op basis 
van hun sociale score. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en

Amendement 435
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) AI-systemen die door of in naam 
van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 

(17) Ai-systemen die de 
betrouwbaarheid of sociale status van 
natuurlijke personen evalueren, 
classificeren, waarderen of van een score 
voorzien, kunnen discriminerende 
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en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 
gevolg hebben. Deze systemen kunnen een 
schending inhouden van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
classificeren de betrouwbaarheid van 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met de 
context waarin de data oorspronkelijk zijn 
gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

resultaten en de uitsluiting van bepaalde 
groepen tot gevolg hebben. Deze systemen 
kunnen een schending inhouden van het 
recht op waardigheid en non-discriminatie 
en van waarden als gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Dergelijke AI-systemen 
beoordelen of classificeren de 
betrouwbaarheid of sociale status van 
natuurlijke personen op basis van meerdere 
datapunten met betrekking tot hun sociale 
gedrag in meerdere contexten of op basis 
van bekende, afgeleide of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen die geen verband 
houden met de context waarin de data 
oorspronkelijk zijn gegenereerd of 
verzameld, of tot een nadelige behandeling 
die onevenredig of ongerechtvaardigd is in 
verhouding tot de ernst van het sociale 
gedrag. Dergelijke AI-systemen moeten 
bijgevolg worden verboden.

Or. en

Amendement 436
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) AI-systemen die door of in naam 
van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 
en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 
gevolg hebben. Deze systemen kunnen een 
schending inhouden van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 

(17) AI-systemen die worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 
en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 
gevolg hebben. Deze systemen kunnen een 
schending inhouden van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
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Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
classificeren de betrouwbaarheid van 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met de 
context waarin de data oorspronkelijk zijn 
gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

classificeren de betrouwbaarheid van 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met de 
context waarin de data oorspronkelijk zijn 
gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en

Amendement 437
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) AI-systemen die door of in naam 
van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 
en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 
gevolg hebben. Deze systemen kunnen een 
schending inhouden van het recht op 
waardigheid en non-discriminatie en van 
waarden als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Dergelijke AI-systemen beoordelen of 
classificeren de betrouwbaarheid van 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 

(17) AI-systemen die door of in naam 
van overheidsinstanties worden gebruikt 
om sociale scoring van natuurlijke 
personen voor algemene doeleinden uit te 
voeren, kunnen discriminerende resultaten 
en de uitsluiting van bepaalde groepen tot 
gevolg hebben. Deze systemen houden een 
schending in van het recht op waardigheid 
en non-discriminatie en van waarden als 
gelijkheid en rechtvaardigheid. Dergelijke 
AI-systemen beoordelen of classificeren 
natuurlijke personen op basis van hun 
sociale gedrag in meerdere contexten of op 
basis van bekende of voorspelde 
persoonlijke of 
persoonlijkheidskenmerken. De sociale 
score die dergelijke AI-systemen 
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score die dergelijke AI-systemen 
opleveren, kan leiden tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met de 
context waarin de data oorspronkelijk zijn 
gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

opleveren, leidt tot een nadelige of 
ongunstige behandeling van natuurlijke 
personen of hele groepen in sociale 
contexten die geen verband houden met de 
context waarin de data oorspronkelijk zijn 
gegenereerd of verzameld, of tot een 
nadelige behandeling die onevenredig of 
ongerechtvaardigd is in verhouding tot de 
ernst van het sociale gedrag. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en

Amendement 438
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het in de handel brengen, 
in gebruik stellen of gebruiken van 
bepaalde AI-systemen die kunnen worden 
gebruikt of waarvan kan worden verwacht 
dat zij worden misbruikt voor indringende 
monitoring en markering om inbreuken 
op regels of fraude vast te stellen of te 
ontmoedigen, moet worden verboden. Het 
gebruik van een dergelijke indringende 
monitoring en markering, wanneer sprake 
is van een machtsverhouding, zoals 
software voor e-proctoring door 
onderwijsinstellingen om studenten en 
leerlingen te monitoren, of het gebruik 
van bewakings- of monitoringsoftware 
door werkgevers ten aanzien van 
werknemers, vormt een onaanvaardbaar 
risico voor de grondrechten van 
werknemers, studenten en leerlingen, met 
inbegrip van minderjarigen. Deze 
praktijken hebben in het bijzonder 
gevolgen voor het recht op privéleven, 
gegevensbescherming en menselijke 



AM\1257588NL.docx 123/220 PE732.802v01-00

NL

waardigheid van studenten en leerlingen, 
met inbegrip van minderjarigen.

Or. en

Amendement 439
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) AI-systemen die bedoeld 
zijn om consumenten te beschermen en 
frauduleuze activiteiten te voorkomen, 
mogen niet noodzakelijkerwijs als 
systemen met een hoog risico worden 
beschouwd in het kader van deze 
verordening. Overeenkomstig artikel 94 
van Richtlijn (EU) 2015/2366 moeten 
betalingssystemen en 
betalingsdienstaanbieders gegevens 
kunnen verwerken om de voorkoming, het 
onderzoek en de opsporing van 
betalingsfraude te waarborgen. AI-
systemen die worden gebruikt voor het 
verwerken van gegevens om de 
voorkoming, het onderzoek en de 
opsporing van fraude te waarborgen, 
mogen voor de toepassing van deze 
verordening niet worden beschouwd als 
AI-systemen met een hoog risico.

Or. en

Amendement 440
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(17 bis) AI-systemen die door 
rechtshandhavingsinstanties of namens 
hen worden gebruikt om voorspellingen, 
profielen of risicobeoordelingen uit te 
voeren op basis van gegevensanalyse of 
profilering van natuurlijke groepen of 
locaties, met het oog op het voorspellen 
van het plegen of opnieuw plegen van een 
daadwerkelijk of potentieel strafbaar feit 
of ander strafbaar sociaal gedrag, houden 
een bijzonder risico op discriminatie van 
bepaalde personen of groepen personen 
in, aangezien zij de menselijke 
waardigheid en het voornaamste 
rechtsbeginsel van het vermoeden van 
onschuld schenden. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en

Amendement 441
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) AI-systemen die worden 
gebruikt in rechtshandhavings- en 
strafrechtelijke contexten op basis van 
voorspellende methoden, profilering en 
risicobeoordeling vormen een 
onaanvaardbaar risico voor de 
grondrechten en met name voor het recht 
op non-discriminatie, voor zover zij in 
strijd zijn met het grondrecht om 
onschuldig te worden geacht en een 
weerspiegeling zijn van historische, 
systemische, institutionele en 
maatschappelijke discriminatie en andere 
discriminerende praktijken. Deze AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en
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Amendement 442
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) AI-systemen die door of 
namens rechtshandhavingsinstanties 
worden gebruikt om de waarschijnlijkheid 
te voorspellen dat een natuurlijke persoon 
een strafbaar feit pleegt of opnieuw 
pleegt, op basis van profilering en 
individuele of plaatsgebonden 
risicobeoordeling houden een bijzonder 
risico op discriminatie van bepaalde 
personen of groepen personen in, 
aangezien zij de menselijke waardigheid 
en het voornaamste rechtsbeginsel van het 
vermoeden van onschuld schenden. 
Dergelijke AI-systemen moeten bijgevolg 
worden verboden.

Or. en

Amendement 443
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) AI-systemen die door of 
namens rechtshandhavingsinstanties 
worden gebruikt om de waarschijnlijkheid 
te voorspellen dat een natuurlijke persoon 
een strafbaar feit pleegt of opnieuw 
pleegt, op basis van profilering en 
individuele risicobeoordeling houden een 
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bijzonder risico op discriminatie van 
bepaalde personen of groepen personen 
in, aangezien zij de menselijke 
waardigheid en het voornaamste 
rechtsbeginsel van het vermoeden van 
onschuld schenden. Dergelijke AI-
systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en

Motivering

Voorspellend politiewerk dat gericht is op natuurlijke personen moet zonder uitzonderingen 
worden verboden, aangezien het zowel het vermoeden van onschuld als de menselijke 
waardigheid schendt.

Amendement 444
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Voor zover dergelijke 
systemen ooit zouden kunnen 
functioneren zoals bedoeld, houden op AI 
gebaseerde emotieherkenningssystemen 
onaanvaardbare risico’s in voor de 
essentie van de grondrechten, zoals de 
menselijke waardigheid en de vrijheid van 
meningsuiting, en moeten zij worden 
verboden. Uitzonderingen voor 
therapeutische hulpmiddelen of 
ondersteunende technologieën voor 
persoonlijk gebruik zouden niettemin 
kunnen worden overwogen. Dit mag 
echter alleen worden toegestaan als de 
wetenschappelijke basis en de klinische 
geldigheid van dergelijke systemen zijn 
aangetoond, wanneer kan worden 
aangetoond dat betrokken groepen actieve 
deelnemers aan het ontwikkelingsproces 
waren, en waar de rechten van iedereen 
die waarschijnlijk gevolgen zal 
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ondervinden van het systeem, en niet 
alleen van de exploitant, duidelijk worden 
geëerbiedigd. Dergelijke systemen moeten 
altijd worden onderworpen aan 
zorgvuldig toezicht en transparantie.

Or. en

Amendement 445
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Evenzo kennen vermeende 
waarheidsdetectietechnologieën, zoals 
polygrafen, een lange mislukte 
geschiedenis van misbruik, misleiding, 
gerechtelijke dwalingen en falen. De 
problemen die aan dit falen ten grondslag 
liggen, worden verergerd op het gebied 
van migratie, die tot dusverre zijn 
bezoedeld door nieuwe tekortkomingen, 
onder meer door onjuiste culturele 
veronderstellingen. Dergelijke 
technologieën kunnen dus niet worden 
gebruikt, omdat zij de essentie van alle 
relevante grondrechten niet beschermen.

Or. en

Amendement 446
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 

Schrappen
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openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van 
een groot deel van de bevolking kan 
aantasten, een gevoel van voortdurende 
bewaking kan oproepen en indirect de 
uitoefening van de vrijheid van 
vergadering en andere grondrechten kan 
ontmoedigen. Bovendien houden het 
directe karakter van de gevolgen en de 
beperkte mogelijkheden voor verdere 
controles of correcties met betrekking tot 
het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

Or. en

Motivering

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Amendement 447
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand van 
natuurlijke personen in openbare of 
particuliere ruimten, alsook 
onlineruimten, met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
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vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. 
Technische onnauwkeurigheden van AI-
systemen voor de biometrische 
identificatie op afstand van natuurlijke 
personen kunnen tot vertekende 
resultaten leiden en discriminerende 
effecten met zich meebrengen. Dit is met 
name relevant wanneer het gaat om 
leeftijd, etniciteit, geslacht of handicaps. 
Bovendien is er, ongeacht of dergelijke 
systemen in real time of post factum 
worden gebruikt, weinig verschil tussen 
de gevolgen en de verhoogde risico’s voor 
de rechten en vrijheden van de personen 
die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten. Het in de 
handel brengen of op de markt aanbieden, 
in gebruik stellen of gebruiken van die 
systemen moet daarom worden verboden.

Or. en

Amendement 448
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in van 
natuurlijke personen in openbare of 
particuliere ruimten is bijzonder ingrijpend 
voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen, in die mate dat het de 
persoonlijke levenssfeer van een groot deel 
van de bevolking kan aantasten, een gevoel 
van voortdurende bewaking kan oproepen 
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een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

en indirect de uitoefening van de vrijheid 
van vergadering en andere grondrechten 
kan ontmoedigen. Dergelijke systemen 
moeten bijgevolg worden verboden.

Or. en

Amendement 449
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking 
kan oproepen en indirect de uitoefening 
van de vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie van natuurlijke 
personen in openbare ruimten is bijzonder 
schadelijk voor de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen en kan uiteindelijk de 
persoonlijke levenssfeer van een groot deel 
van de bevolking aantasten, de 
samenleving een gerechtvaardigd gevoel 
van voortdurende bewaking geven, 
partijen die biometrische identificatie 
toepassen in openbare ruimten een positie 
van oncontroleerbare macht geven en 
personen indirect de uitoefening van hun 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten als kern van de rechtsstaat 
ontmoedigen. Biometrische identificatie 
die niet in realtime wordt uitgevoerd, 
brengt andere, maar even problematische, 
risico’s met zich mee. Door de toename in 
alomtegenwoordigheid, functionaliteit en 
geheugencapaciteit van relevante 
apparaten zou dit neerkomen op een 
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“bewakingstijdmachine”, die kan worden 
gebruikt om bewegingen en sociale 
interacties te volgen die voor een 
onbepaalde periode teruggaan in het 
verleden.

Or. en

Amendement 450
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten wordt als bijzonder ingrijpend 
beschouwd voor de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen, in die mate dat het de 
persoonlijke levenssfeer van een groot deel 
van de bevolking kan aantasten, een gevoel 
van voortdurende bewaking kan oproepen 
en indirect de uitoefening van de vrijheid 
van vergadering en andere grondrechten 
kan ontmoedigen. Bovendien houden het 
directe karakter van de gevolgen en de 
beperkte mogelijkheden voor verdere 
controles of correcties met betrekking tot 
het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten. Het gebruik 
van dergelijke systemen in openbare 
ruimten moet derhalve worden verboden.

Or. en

Amendement 451
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
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Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten wordt als bijzonder ingrijpend 
beschouwd voor de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen, in die mate dat het de 
persoonlijke levenssfeer van een groot deel 
van de bevolking kan aantasten, een gevoel 
van voortdurende bewaking kan oproepen 
en indirect de uitoefening van de vrijheid 
van vergadering en andere grondrechten 
kan ontmoedigen. Bovendien houden het 
directe karakter van de gevolgen en de 
beperkte mogelijkheden voor verdere 
controles of correcties met betrekking tot 
het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten. Het gebruik 
van dergelijke systemen in openbare 
ruimten moet derhalve worden verboden.

Or. en

Amendement 452
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
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vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten. Dergelijke 
AI-systemen moeten bijgevolg worden 
verboden.

Or. en

Amendement 453
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
of onlineruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
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personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

Or. en

Amendement 454
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking kan 
oproepen en indirect de uitoefening van de 
vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. Bovendien 
houden het directe karakter van de 
gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten wordt als bijzonder ingrijpend 
beschouwd voor de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen, in die mate dat het de 
persoonlijke levenssfeer van een groot deel 
van de bevolking kan aantasten, een gevoel 
van voortdurende bewaking kan oproepen 
en indirect de uitoefening van de vrijheid 
van vergadering en andere grondrechten 
kan ontmoedigen. Bovendien houden het 
directe karakter van de gevolgen en de 
beperkte mogelijkheden voor verdere 
controles of correcties met betrekking tot 
het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

Or. en

Amendement 455
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving wordt als bijzonder 
ingrijpend beschouwd voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in die mate 
dat het de persoonlijke levenssfeer van een 
groot deel van de bevolking kan aantasten, 
een gevoel van voortdurende bewaking 
kan oproepen en indirect de uitoefening 
van de vrijheid van vergadering en andere 
grondrechten kan ontmoedigen. 
Bovendien houden het directe karakter van 
de gevolgen en de beperkte mogelijkheden 
voor verdere controles of correcties met 
betrekking tot het gebruik van dergelijke 
realtimesystemen, verhoogde risico’s in 
voor de rechten en vrijheden van de 
personen die betrokken zijn bij de 
rechtshandhavingsactiviteiten.

(18) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving is bijzonder ingrijpend 
voor de rechten en vrijheden van de 
betrokkenen, in die mate dat het de 
persoonlijke levenssfeer van een groot deel 
van de bevolking aantast, neerkomt op 
voortdurende bewaking en indirect de 
uitoefening van de vrijheid van 
vergadering en andere grondrechten 
ontmoedigt. Bovendien houden het directe 
karakter van de gevolgen en de beperkte 
mogelijkheden voor verdere controles of 
correcties met betrekking tot het gebruik 
van dergelijke realtimesystemen, 
verhoogde risico’s in voor de rechten en 
vrijheden van de personen die betrokken 
zijn bij de rechtshandhavingsactiviteiten.

Or. fr

Amendement 456
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Ondanks de vooruitgang op 
het gebied van biometrische 
identificatietechnologieën varieert de 
nauwkeurigheid van de resultaten nog 
steeds per technologie en is zij afhankelijk 
van contextuele factoren. Zelfs de relatief 
gangbare toepassingen voor de 
identificatie van vingerafdrukken worden 
voor uitdagingen gesteld, met name op het 
moment van verzameling van 
biometrische gegevens (bijvoorbeeld met 
betrekking tot de leeftijd van de 
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betrokkene). De betrouwbaarheid van 
gezichtsherkenningstechnologieën in 
reële omstandigheden is sterk afhankelijk 
van de kwaliteit van de opgenomen 
beelden en van de kwaliteit van de 
algoritmen die voor biometrische 
matching worden gebruikt. Bij enrolment 
kunnen beelden van slechte kwaliteit die 
onder variabele omgevingscondities bij e-
gates of via een bewakingscamera worden 
gemaakt, tot minder nauwkeurige 
resultaten leiden. Net als bij 
geautomatiseerde identificatie van 
vingerafdrukken kunnen veranderingen 
in de fysieke kenmerken van een persoon 
in de loop der tijd ook van invloed zijn op 
de nauwkeurigheid van 
gezichtsherkenningstechnologieën. 
Onderzoek heeft een aanzienlijke 
verslechtering van de prestaties van 
gezichtsherkenningsalgoritmen bij 
kinderen in vergelijking met de prestaties 
verkregen bij volwassenen aangetoond. 
Het in de handel brengen of op de markt 
aanbieden, in gebruik stellen of gebruiken 
van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand moet daarom 
worden verboden.

Or. en

Amendement 457
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Onder het begrip “op 
afstand” in de term “biometrische 
identificatie op afstand” wordt verstaan 
het gebruik van systemen zoals 
beschreven in artikel 3, punt 36, op een 
afstand die groot genoeg is dat het 
systeem in staat is meerdere personen in 
zijn gezichtsveld te scannen (of het 
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equivalente algemene scannen van 
online/virtuele ruimten), wat zou 
betekenen dat de identificatie zonder 
kennis van de betrokkene(n) kan 
gebeuren. Omdat biometrische 
identificatie op afstand verband houdt met 
de manier waarop een systeem is 
ontworpen en geïnstalleerd, en niet alleen 
met de vraag of betrokkenen al dan niet 
toestemming hebben gegeven, is deze 
definitie ook van toepassing wanneer 
waarschuwingsberichten zijn geplaatst op 
de locatie die onder toezicht staat van het 
biometrische systeem voor identificatie op 
afstand, en wordt zij niet de facto door 
pre-enrolment opgeheven.

Or. en

Amendement 458
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Onder het begrip “op 
afstand” in de term “biometrische 
identificatie op afstand” wordt verstaan 
het gebruik van systemen zoals 
beschreven in artikel 3, punt 36, op een 
afstand die groot genoeg is dat het 
systeem in staat is meerdere personen in 
zijn gezichtsveld te scannen (of het 
equivalente algemene scannen van 
online/virtuele ruimten), wat zou 
betekenen dat de identificatie zonder 
kennis van de betrokkene(n) kan 
gebeuren. Omdat biometrische 
identificatie op afstand verband houdt met 
de manier waarop een systeem is 
ontworpen en geïnstalleerd, en niet alleen 
met de vraag of betrokkenen al dan niet 
toestemming hebben gegeven, is deze 
definitie ook van toepassing wanneer 
waarschuwingsberichten zijn geplaatst op 



PE732.802v01-00 138/220 AM\1257588NL.docx

NL

de locatie die onder toezicht staat van het 
biometrische systeem voor identificatie op 
afstand, en wordt zij niet de facto door 
pre-enrolment opgeheven.

Or. en

Amendement 459
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het gebruik van gegevens 
die zijn verzameld of gegenereerd door 
middel van krachtens deze verordening 
verboden praktijken, moet ook worden 
verboden. In het kader van gerechtelijke 
en administratieve procedures moeten de 
verantwoordelijke autoriteiten vaststellen 
dat gegevens die zijn verzameld of 
gegenereerd door middel van krachtens 
deze verordening verboden praktijken, 
niet toelaatbaar mogen zijn.

Or. en

Amendement 460
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Er zijn ernstige zorgen over 
de wetenschappelijke basis van AI-
systemen die gericht zijn op het detecteren 
van emoties aan de hand van 
gezichtsuitdrukkingen. 
Gezichtsuitdrukkingen en percepties 
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daarvan variëren aanzienlijk tussen 
culturen en situaties, en zelfs bij een en 
dezelfde persoon. De belangrijkste 
tekortkomingen van dergelijke 
technologieën zijn de beperkte 
betrouwbaarheid (categorieën emoties zijn 
noch betrouwbaar uit te drukken aan de 
hand van en worden noch ondubbelzinnig 
geassocieerd met een gemeenschappelijke 
reeks gezichtsbewegingen), het gebrek 
aan specificiteit (gezichtsuitdrukkingen 
stemmen niet perfect overeen met 
categorieën emoties) en de beperkte 
algemeenheid (de effecten van context en 
cultuur worden onvoldoende in 
aanmerking genomen). Problemen met 
betrouwbaarheid kunnen zich ook 
voordoen bij het toepassen van het 
systeem in reële situaties, bijvoorbeeld als 
het gaat om betrokkenen die actief 
trachten (en zichzelf trainen om) het 
systeem voor de gek te houden. Daarom 
moet het in de handel brengen, in gebruik 
stellen of gebruiken van AI-systemen die 
bedoeld zijn om als polygrafen en 
soortgelijke instrumenten te worden 
gebruikt om de emotionele toestand, 
betrouwbaarheid of aanverwante 
kenmerken van een natuurlijke persoon 
op te sporen, worden verboden.

Or. en

Amendement 461
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) “Systemen voor 
biometrische categorisering” worden 
gedefinieerd als AI-systemen die 
natuurlijke personen aan specifieke 
categorieën toewijzen of hun kenmerken 
of eigenschappen afleiden. 
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“Categorisering” omvat elke sortering 
van natuurlijke personen, hetzij in 
afzonderlijke categorieën (bv. man/vrouw, 
verdacht/niet verdacht), op numerieke 
schaal (bv. het gebruik van de Fitzpatrick-
schaal voor huidtypen) of andere vormen 
voor het toekennen van labels of waarden 
aan personen. Het “afleiden van een 
eigenschap of kenmerk” omvat elke 
situatie waarin een AI-systeem één soort 
gegevens over een natuurlijke persoon 
(bv. haarkleur) gebruikt om aan die 
persoon een andere eigenschap of ander 
kenmerk toe te kennen (bv. etnische 
afkomst).

Or. en

Amendement 462
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in 
drie limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 

Schrappen
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met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Motivering

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.
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Amendement 463
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in 
drie limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 

Schrappen
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noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 464
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in 
drie limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 

Schrappen



PE732.802v01-00 144/220 AM\1257588NL.docx

NL

Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 465
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in 
drie limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 

Schrappen
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de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 466
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in 
drie limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 

Schrappen
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drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 467
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in 
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drie limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
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Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 468
Jorge Buxadé Villalba

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in drie 
limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in het 
kader van grenscontroles en de bestrijding 
van terrorisme.
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Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. es

Amendement 469
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in drie 
limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden.
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het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 470
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Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in 
drie limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van 
het leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld 
met een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt 
er op toe te zien dat het strafbare feit 
ernstig genoeg is om het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time te rechtvaardigen. 
Bovendien zullen sommige van de 32 in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad 
genoemde strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 

(19) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand van 
personen moet daarom worden verboden.
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noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.
_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. en

Amendement 471
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in drie 
limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van het 
leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van de in 
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad38 
bedoelde strafbare feiten indien deze in de 

(19) Het gebruik van dergelijke 
systemen voor 
rechtshandhavingsdoeleinden moet 
derhalve worden verboden, behalve in drie 
limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties, waarin het gebruik 
eenmalig en alleen noodzakelijk is om een 
zwaarwegend algemeen belang te dienen, 
dat zwaarder weegt dan de risico’s. Die 
situaties hebben betrekking op de 
zoektocht naar mogelijke slachtoffers van 
misdrijven, waaronder vermiste kinderen; 
bepaalde bedreigingen ten aanzien van het 
leven of de fysieke veiligheid van 
natuurlijke personen of van een 
terroristische aanslag; en de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
daders of verdachten van strafbare feiten 
indien deze in de wetgeving van de 
betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld met 
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betrokken lidstaat strafbaar zijn gesteld met 
een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens drie 
jaar, en indien zij in het recht van die 
lidstaat zijn omschreven. Een dergelijke 
drempel voor de vrijheidsstraf of de tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
overeenkomstig het nationale recht helpt er 
op toe te zien dat het strafbare feit ernstig 
genoeg is om het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
real time te rechtvaardigen. Bovendien 
zullen sommige van de 32 in Kaderbesluit 
2002/584/JBZ van de Raad genoemde 
strafbare feiten in de praktijk 
waarschijnlijk relevanter zijn dan andere, 
aangezien het gebruik van biometrische 
identificatie op afstand in real time naar 
verwachting in zeer uiteenlopende mate 
noodzakelijk en evenredig zal zijn voor de 
praktische uitvoering van de opsporing, 
lokalisatie, identificatie of vervolging van 
een dader of verdachte van de 
verschillende opgesomde strafbare feiten, 
gelet op de te verwachten verschillen in 
ernst, waarschijnlijkheid en omvang van 
de schade of de mogelijke negatieve 
gevolgen.

een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
met een maximumstraf van minstens tien 
jaar. Een dergelijke drempel voor de 
vrijheidsstraf of de tot vrijheidsbeneming 
strekkende maatregel overeenkomstig het 
nationale recht helpt er op toe te zien dat 
het strafbare feit ernstig genoeg is om het 
gebruik van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time te 
rechtvaardigen. Van welke aard de 
strafbare feiten zijn die ernstig genoeg 
worden geacht om een straf te 
rechtvaardigen die deze drempel bereikt, 
hangt af van de nationale wetgeving van 
elke lidstaat afhankelijk van de daar 
bestaande strafrechtscultuur.

_________________
38 Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad van 13 juni 2002 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel en de 
procedures van overlevering tussen de 
lidstaten (PB L 190 van 18.7.2002, blz. 1).

Or. fr

Amendement 472
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
elk van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties 
bepaalde elementen in aanmerking 
moeten worden genomen, met name wat 
betreft de aard van de situatie die aan het 
verzoek ten grondslag ligt en de gevolgen 
van het gebruik voor de rechten en 
vrijheden van alle betrokken personen, 
alsook de waarborgen en voorwaarden 
waaraan het gebruik is onderworpen. 
Voorts moet het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
real time in openbare ruimten met het oog 
op de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 
situaties.

Schrappen

Or. en

Amendement 473
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
elk van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties 

Schrappen
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bepaalde elementen in aanmerking 
moeten worden genomen, met name wat 
betreft de aard van de situatie die aan het 
verzoek ten grondslag ligt en de gevolgen 
van het gebruik voor de rechten en 
vrijheden van alle betrokken personen, 
alsook de waarborgen en voorwaarden 
waaraan het gebruik is onderworpen. 
Voorts moet het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
real time in openbare ruimten met het oog 
op de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 
situaties.

Or. en

Amendement 474
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
elk van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties 
bepaalde elementen in aanmerking 
moeten worden genomen, met name wat 
betreft de aard van de situatie die aan het 
verzoek ten grondslag ligt en de gevolgen 
van het gebruik voor de rechten en 
vrijheden van alle betrokken personen, 
alsook de waarborgen en voorwaarden 
waaraan het gebruik is onderworpen. 
Voorts moet het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
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real time in openbare ruimten met het oog 
op de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 
situaties.

Or. en

Amendement 475
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
elk van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties 
bepaalde elementen in aanmerking 
moeten worden genomen, met name wat 
betreft de aard van de situatie die aan het 
verzoek ten grondslag ligt en de gevolgen 
van het gebruik voor de rechten en 
vrijheden van alle betrokken personen, 
alsook de waarborgen en voorwaarden 
waaraan het gebruik is onderworpen. 
Voorts moet het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
real time in openbare ruimten met het oog 
op de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 

Schrappen
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situaties.

Or. en

Amendement 476
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
elk van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties 
bepaalde elementen in aanmerking 
moeten worden genomen, met name wat 
betreft de aard van de situatie die aan het 
verzoek ten grondslag ligt en de gevolgen 
van het gebruik voor de rechten en 
vrijheden van alle betrokken personen, 
alsook de waarborgen en voorwaarden 
waaraan het gebruik is onderworpen. 
Voorts moet het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
real time in openbare ruimten met het oog 
op de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 
situaties.

Schrappen

Or. en

Amendement 477
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
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Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
elk van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties 
bepaalde elementen in aanmerking 
moeten worden genomen, met name wat 
betreft de aard van de situatie die aan het 
verzoek ten grondslag ligt en de gevolgen 
van het gebruik voor de rechten en 
vrijheden van alle betrokken personen, 
alsook de waarborgen en voorwaarden 
waaraan het gebruik is onderworpen. 
Voorts moet het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
real time in openbare ruimten met het oog 
op de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 
situaties.

Schrappen

Or. en

Amendement 478
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
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evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
elk van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties 
bepaalde elementen in aanmerking 
moeten worden genomen, met name wat 
betreft de aard van de situatie die aan het 
verzoek ten grondslag ligt en de gevolgen 
van het gebruik voor de rechten en 
vrijheden van alle betrokken personen, 
alsook de waarborgen en voorwaarden 
waaraan het gebruik is onderworpen. 
Voorts moet het gebruik van biometrische 
systemen voor identificatie op afstand in 
real time in openbare ruimten met het oog 
op de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 
situaties.

Or. en

Motivering

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Amendement 479
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
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evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in elk 
van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties bepaalde 
elementen in aanmerking moeten worden 
genomen, met name wat betreft de aard 
van de situatie die aan het verzoek ten 
grondslag ligt en de gevolgen van het 
gebruik voor de rechten en vrijheden van 
alle betrokken personen, alsook de 
waarborgen en voorwaarden waaraan het 
gebruik is onderworpen. Voorts moet het 
gebruik van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het 
bewijs of de aanwijzingen met betrekking 
tot de bedreigingen, de slachtoffers of de 
dader. De referentiedatabank van 
personen moet geschikt zijn voor elk 
gebruik in elk van de drie bovenvermelde 
situaties.

evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in 
limitatief opgesomde en nauwkeurig 
omschreven situaties bepaalde elementen 
in aanmerking moeten worden genomen, 
met name wat betreft de aard van de 
situatie die aan het verzoek ten grondslag 
ligt en de gevolgen van het gebruik voor de 
rechten en vrijheden van alle betrokken 
personen, alsook de waarborgen en 
voorwaarden waaraan het gebruik is 
onderworpen.

Or. en

Amendement 480
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in elk 
van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties bepaalde 
elementen in aanmerking moeten worden 
genomen, met name wat betreft de aard 
van de situatie die aan het verzoek ten 
grondslag ligt en de gevolgen van het 
gebruik voor de rechten en vrijheden van 
alle betrokken personen, alsook de 

(20) Om ervoor te zorgen dat dergelijke 
systemen op een verantwoorde en 
evenredige wijze worden gebruikt, is het 
ook van belang om vast te stellen dat in elk 
van die drie limitatief opgesomde en 
nauwkeurig omschreven situaties bepaalde 
elementen in aanmerking moeten worden 
genomen, met name wat betreft de aard 
van de situatie die aan het verzoek ten 
grondslag ligt en de gevolgen van het 
gebruik voor de rechten en vrijheden van 
alle betrokken personen, alsook de 
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waarborgen en voorwaarden waaraan het 
gebruik is onderworpen. Voorts moet het 
gebruik van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het bewijs 
of de aanwijzingen met betrekking tot de 
bedreigingen, de slachtoffers of de dader. 
De referentiedatabank van personen moet 
geschikt zijn voor elk gebruik in elk van de 
drie bovenvermelde situaties.

waarborgen en voorwaarden waaraan het 
gebruik is onderworpen. Voorts moet het 
gebruik van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time in 
openbare of onlineruimten met het oog op 
de rechtshandhaving aan passende 
beperkingen in tijd en ruimte worden 
onderworpen, met name gelet op het bewijs 
of de aanwijzingen met betrekking tot de 
bedreigingen, de slachtoffers of de dader. 
De referentiedatabank van personen moet 
geschikt zijn voor elk gebruik in elk van de 
drie bovenvermelde situaties.

Or. en

Amendement 481
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen 
in kwestie te gebruiken, feitelijk en 
objectief onmogelijk is om vóór het begin 
van het gebruik een toestemming te 
verkrijgen. In dergelijke dringende 
situaties moet het gebruik worden beperkt 
tot het absoluut noodzakelijke minimum 
en onderworpen zijn aan passende 
waarborgen en voorwaarden, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving en 
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vastgesteld in de context van elk 
individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Or. en

Amendement 482
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen 
in kwestie te gebruiken, feitelijk en 
objectief onmogelijk is om vóór het begin 
van het gebruik een toestemming te 
verkrijgen. In dergelijke dringende 
situaties moet het gebruik worden beperkt 
tot het absoluut noodzakelijke minimum 
en onderworpen zijn aan passende 
waarborgen en voorwaarden, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving en 
vastgesteld in de context van elk 
individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
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rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Or. en

Amendement 483
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen 
in kwestie te gebruiken, feitelijk en 
objectief onmogelijk is om vóór het begin 
van het gebruik een toestemming te 
verkrijgen. In dergelijke dringende 
situaties moet het gebruik worden beperkt 
tot het absoluut noodzakelijke minimum 
en onderworpen zijn aan passende 
waarborgen en voorwaarden, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving en 
vastgesteld in de context van elk 
individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
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vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Or. en

Amendement 484
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen 
in kwestie te gebruiken, feitelijk en 
objectief onmogelijk is om vóór het begin 
van het gebruik een toestemming te 
verkrijgen. In dergelijke dringende 
situaties moet het gebruik worden beperkt 
tot het absoluut noodzakelijke minimum 
en onderworpen zijn aan passende 
waarborgen en voorwaarden, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving en 
vastgesteld in de context van elk 
individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 485
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen 
in kwestie te gebruiken, feitelijk en 
objectief onmogelijk is om vóór het begin 
van het gebruik een toestemming te 
verkrijgen. In dergelijke dringende 
situaties moet het gebruik worden beperkt 
tot het absoluut noodzakelijke minimum 
en onderworpen zijn aan passende 
waarborgen en voorwaarden, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving en 
vastgesteld in de context van elk 
individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 486
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Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen 
in kwestie te gebruiken, feitelijk en 
objectief onmogelijk is om vóór het begin 
van het gebruik een toestemming te 
verkrijgen. In dergelijke dringende 
situaties moet het gebruik worden beperkt 
tot het absoluut noodzakelijke minimum 
en onderworpen zijn aan passende 
waarborgen en voorwaarden, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving en 
vastgesteld in de context van elk 
individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 487
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening



PE732.802v01-00 168/220 AM\1257588NL.docx

NL

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in 
naar behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen 
in kwestie te gebruiken, feitelijk en 
objectief onmogelijk is om vóór het begin 
van het gebruik een toestemming te 
verkrijgen. In dergelijke dringende 
situaties moet het gebruik worden beperkt 
tot het absoluut noodzakelijke minimum 
en onderworpen zijn aan passende 
waarborgen en voorwaarden, zoals 
bepaald in de nationale wetgeving en 
vastgesteld in de context van elk 
individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Schrappen

Or. en

Amendement 488
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een (21) Voor elk gebruik van een 
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biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in naar 
behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen in 
kwestie te gebruiken, feitelijk en objectief 
onmogelijk is om vóór het begin van het 
gebruik een toestemming te verkrijgen. In 
dergelijke dringende situaties moet het 
gebruik worden beperkt tot het absoluut 
noodzakelijke minimum en onderworpen 
zijn aan passende waarborgen en 
voorwaarden, zoals bepaald in de nationale 
wetgeving en vastgesteld in de context van 
elk individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare of 
onlineruimten met het oog op de 
rechtshandhaving moet een uitdrukkelijke 
en specifieke toestemming van een 
rechterlijke instantie of van een 
onafhankelijke administratieve autoriteit 
van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in naar 
behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen in 
kwestie te gebruiken, feitelijk en objectief 
onmogelijk is om vóór het begin van het 
gebruik een toestemming te verkrijgen. In 
dergelijke dringende situaties moet het 
gebruik worden beperkt tot het absoluut 
noodzakelijke minimum en onderworpen 
zijn aan passende waarborgen en 
voorwaarden, zoals bepaald in de nationale 
wetgeving en vastgesteld in de context van 
elk individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Or. en

Amendement 489
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Voor elk gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
een uitdrukkelijke en specifieke 
toestemming van een rechterlijke instantie 

(21) Voor het gebruik van een 
biometrisch systeem voor identificatie op 
afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving moet 
toestemming van een rechterlijke instantie 
of van een onafhankelijke administratieve 
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of van een onafhankelijke administratieve 
autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in naar 
behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen in 
kwestie te gebruiken, feitelijk en objectief 
onmogelijk is om vóór het begin van het 
gebruik een toestemming te verkrijgen. In 
dergelijke dringende situaties moet het 
gebruik worden beperkt tot het absoluut 
noodzakelijke minimum en onderworpen 
zijn aan passende waarborgen en 
voorwaarden, zoals bepaald in de nationale 
wetgeving en vastgesteld in de context van 
elk individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

autoriteit van een lidstaat vereist zijn. Die 
toestemming moet in beginsel vóór het 
gebruik worden verkregen, behalve in naar 
behoren gemotiveerde spoedeisende 
gevallen, dat wil zeggen situaties waarin 
het wegens de noodzaak om de systemen in 
kwestie te gebruiken, feitelijk en objectief 
onmogelijk is om vóór het begin van het 
gebruik een toestemming te verkrijgen. In 
dergelijke dringende situaties moet het 
gebruik worden beperkt tot het absoluut 
noodzakelijke minimum en onderworpen 
zijn aan passende waarborgen en 
voorwaarden, zoals bepaald in de nationale 
wetgeving en vastgesteld in de context van 
elk individueel dringend gebruik door de 
rechtshandhavingsautoriteit zelf. 
Bovendien moet de 
rechtshandhavingsautoriteit in dergelijke 
situaties zo spoedig mogelijk een 
toestemming trachten te verkrijgen, met 
vermelding van de redenen waarom zij die 
niet eerder heeft kunnen vragen.

Or. en

Amendement 490
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, 
Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voorts moet binnen het door deze 
verordening gestelde limitatieve kader 
worden vastgelegd dat een dergelijk 
gebruik op het grondgebied van een 
lidstaat overeenkomstig deze verordening 
alleen mogelijk is indien en voor zover de 
betrokken lidstaat heeft besloten om in 
zijn specifieke regels van nationaal recht 
uitdrukkelijk te voorzien in de 
mogelijkheid om een dergelijk gebruik toe 

Schrappen
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te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten 
uit hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 
te voorzien, dan wel slechts in een 
dergelijke mogelijkheid te voorzien voor 
een aantal van de in deze verordening 
genoemde doelstellingen die het toestaan 
van een dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 491
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voorts moet binnen het door deze 
verordening gestelde limitatieve kader 
worden vastgelegd dat een dergelijk 
gebruik op het grondgebied van een 
lidstaat overeenkomstig deze verordening 
alleen mogelijk is indien en voor zover de 
betrokken lidstaat heeft besloten om in 
zijn specifieke regels van nationaal recht 
uitdrukkelijk te voorzien in de 
mogelijkheid om een dergelijk gebruik toe 
te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten 
uit hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 
te voorzien, dan wel slechts in een 
dergelijke mogelijkheid te voorzien voor 
een aantal van de in deze verordening 
genoemde doelstellingen die het toestaan 
van een dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 492
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja



PE732.802v01-00 172/220 AM\1257588NL.docx

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voorts moet binnen het door deze 
verordening gestelde limitatieve kader 
worden vastgelegd dat een dergelijk 
gebruik op het grondgebied van een 
lidstaat overeenkomstig deze verordening 
alleen mogelijk is indien en voor zover de 
betrokken lidstaat heeft besloten om in 
zijn specifieke regels van nationaal recht 
uitdrukkelijk te voorzien in de 
mogelijkheid om een dergelijk gebruik toe 
te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten 
uit hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 
te voorzien, dan wel slechts in een 
dergelijke mogelijkheid te voorzien voor 
een aantal van de in deze verordening 
genoemde doelstellingen die het toestaan 
van een dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 493
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voorts moet binnen het door deze 
verordening gestelde limitatieve kader 
worden vastgelegd dat een dergelijk 
gebruik op het grondgebied van een 
lidstaat overeenkomstig deze verordening 
alleen mogelijk is indien en voor zover de 
betrokken lidstaat heeft besloten om in 
zijn specifieke regels van nationaal recht 
uitdrukkelijk te voorzien in de 
mogelijkheid om een dergelijk gebruik toe 

Schrappen
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te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten 
uit hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 
te voorzien, dan wel slechts in een 
dergelijke mogelijkheid te voorzien voor 
een aantal van de in deze verordening 
genoemde doelstellingen die het toestaan 
van een dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 494
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voorts moet binnen het door deze 
verordening gestelde limitatieve kader 
worden vastgelegd dat een dergelijk 
gebruik op het grondgebied van een 
lidstaat overeenkomstig deze verordening 
alleen mogelijk is indien en voor zover de 
betrokken lidstaat heeft besloten om in 
zijn specifieke regels van nationaal recht 
uitdrukkelijk te voorzien in de 
mogelijkheid om een dergelijk gebruik toe 
te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten 
uit hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 
te voorzien, dan wel slechts in een 
dergelijke mogelijkheid te voorzien voor 
een aantal van de in deze verordening 
genoemde doelstellingen die het toestaan 
van een dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 495
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voorts moet binnen het door deze 
verordening gestelde limitatieve kader 
worden vastgelegd dat een dergelijk 
gebruik op het grondgebied van een 
lidstaat overeenkomstig deze verordening 
alleen mogelijk is indien en voor zover de 
betrokken lidstaat heeft besloten om in 
zijn specifieke regels van nationaal recht 
uitdrukkelijk te voorzien in de 
mogelijkheid om een dergelijk gebruik toe 
te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten 
uit hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 
te voorzien, dan wel slechts in een 
dergelijke mogelijkheid te voorzien voor 
een aantal van de in deze verordening 
genoemde doelstellingen die het toestaan 
van een dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Schrappen

Or. en

Amendement 496
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voorts moet binnen het door deze 
verordening gestelde limitatieve kader 
worden vastgelegd dat een dergelijk 
gebruik op het grondgebied van een 
lidstaat overeenkomstig deze verordening 
alleen mogelijk is indien en voor zover de 
betrokken lidstaat heeft besloten om in zijn 
specifieke regels van nationaal recht 
uitdrukkelijk te voorzien in de 
mogelijkheid om een dergelijk gebruik toe 
te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten uit 
hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 

(22) Voorts moet worden vastgelegd dat 
een dergelijk gebruik op het grondgebied 
van een lidstaat overeenkomstig deze 
verordening alleen mogelijk is indien en 
voor zover de betrokken lidstaat heeft 
besloten om in zijn specifieke regels van 
nationaal recht uitdrukkelijk te voorzien in 
de mogelijkheid om een dergelijk gebruik 
toe te staan. Bijgevolg staat het de lidstaten 
uit hoofde van deze verordening vrij in het 
geheel niet in een dergelijke mogelijkheid 
te voorzien, dan wel slechts in beperkte 
mogelijkheden te voorzien in dit opzicht.



AM\1257588NL.docx 175/220 PE732.802v01-00

NL

te voorzien, dan wel slechts in een 
dergelijke mogelijkheid te voorzien voor 
een aantal van de in deze verordening 
genoemde doelstellingen die het toestaan 
van een dergelijk gebruik rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 497
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn 
op artikel 16 VWEU, moeten als lex 
specialis gelden ten aanzien van de regels 
inzake de verwerking van biometrische 
gegevens in artikel 10 van 
Richtlijn (EU) 2016/680, waardoor een 
dergelijk gebruik en de bijbehorende 
verwerking van biometrische gegevens 
limitatief worden geregeld. Daarom mag 
een dergelijk gebruik en een dergelijke 
verwerking alleen mogelijk zijn voor zover 
zij verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder 
dat er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 

Schrappen
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redenen. In die context is deze 
verordening niet bedoeld om de 
rechtsgrondslag te bieden voor de 
verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8 van 
Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze 
verordening wordt vastgesteld. Dergelijk 
gebruik voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving is derhalve niet 
onderworpen aan het vereiste van een 
toelating uit hoofde van deze verordening 
en de toepasselijke specifieke regels van 
nationaal recht die daaraan uitvoering 
kunnen geven.

Or. en

Amendement 498
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn 
op artikel 16 VWEU, moeten als lex 
specialis gelden ten aanzien van de regels 
inzake de verwerking van biometrische 
gegevens in artikel 10 van 

Schrappen
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Richtlijn (EU) 2016/680, waardoor een 
dergelijk gebruik en de bijbehorende 
verwerking van biometrische gegevens 
limitatief worden geregeld. Daarom mag 
een dergelijk gebruik en een dergelijke 
verwerking alleen mogelijk zijn voor zover 
zij verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder 
dat er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze 
verordening niet bedoeld om de 
rechtsgrondslag te bieden voor de 
verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8 van 
Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze 
verordening wordt vastgesteld. Dergelijk 
gebruik voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving is derhalve niet 
onderworpen aan het vereiste van een 
toelating uit hoofde van deze verordening 
en de toepasselijke specifieke regels van 
nationaal recht die daaraan uitvoering 
kunnen geven.

Or. en

Amendement 499
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn 
op artikel 16 VWEU, moeten als lex 
specialis gelden ten aanzien van de regels 
inzake de verwerking van biometrische 
gegevens in artikel 10 van 
Richtlijn (EU) 2016/680, waardoor een 
dergelijk gebruik en de bijbehorende 
verwerking van biometrische gegevens 
limitatief worden geregeld. Daarom mag 
een dergelijk gebruik en een dergelijke 
verwerking alleen mogelijk zijn voor zover 
zij verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder 
dat er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze 
verordening niet bedoeld om de 
rechtsgrondslag te bieden voor de 
verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8 van 
Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze 
verordening wordt vastgesteld. Dergelijk 
gebruik voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving is derhalve niet 

Schrappen
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onderworpen aan het vereiste van een 
toelating uit hoofde van deze verordening 
en de toepasselijke specifieke regels van 
nationaal recht die daaraan uitvoering 
kunnen geven.

Or. en

Amendement 500
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn 
op artikel 16 VWEU, moeten als lex 
specialis gelden ten aanzien van de regels 
inzake de verwerking van biometrische 
gegevens in artikel 10 van 
Richtlijn (EU) 2016/680, waardoor een 
dergelijk gebruik en de bijbehorende 
verwerking van biometrische gegevens 
limitatief worden geregeld. Daarom mag 
een dergelijk gebruik en een dergelijke 
verwerking alleen mogelijk zijn voor zover 
zij verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder 
dat er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze 

Schrappen
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verordening niet bedoeld om de 
rechtsgrondslag te bieden voor de 
verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8 van 
Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze 
verordening wordt vastgesteld. Dergelijk 
gebruik voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving is derhalve niet 
onderworpen aan het vereiste van een 
toelating uit hoofde van deze verordening 
en de toepasselijke specifieke regels van 
nationaal recht die daaraan uitvoering 
kunnen geven.

Or. en

Amendement 501
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn 
op artikel 16 VWEU, moeten als lex 
specialis gelden ten aanzien van de regels 
inzake de verwerking van biometrische 
gegevens in artikel 10 van 

Schrappen
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Richtlijn (EU) 2016/680, waardoor een 
dergelijk gebruik en de bijbehorende 
verwerking van biometrische gegevens 
limitatief worden geregeld. Daarom mag 
een dergelijk gebruik en een dergelijke 
verwerking alleen mogelijk zijn voor zover 
zij verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder 
dat er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze 
verordening niet bedoeld om de 
rechtsgrondslag te bieden voor de 
verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8 van 
Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze 
verordening wordt vastgesteld. Dergelijk 
gebruik voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving is derhalve niet 
onderworpen aan het vereiste van een 
toelating uit hoofde van deze verordening 
en de toepasselijke specifieke regels van 
nationaal recht die daaraan uitvoering 
kunnen geven.

Or. en

Amendement 502
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in 
real time van natuurlijke personen in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn op 
artikel 16 VWEU, moeten als lex specialis 
gelden ten aanzien van de regels inzake de 
verwerking van biometrische gegevens in 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
waardoor een dergelijk gebruik en de 
bijbehorende verwerking van biometrische 
gegevens limitatief worden geregeld. 
Daarom mag een dergelijk gebruik en een 
dergelijke verwerking alleen mogelijk zijn 
voor zover zij verenigbaar zijn met het 
door deze verordening vastgestelde kader, 
zonder dat er buiten dat kader ruimte is 
voor de bevoegde autoriteiten om, 
wanneer zij optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze 
verordening niet bedoeld om de 
rechtsgrondslag te bieden voor de 
verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8 van 
Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze 
verordening wordt vastgesteld. Dergelijk 
gebruik voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving is derhalve niet 
onderworpen aan het vereiste van een 

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie van natuurlijke 
personen in openbare ruimten brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische en op biometrie gebaseerde 
gegevens met zich mee. De regels in deze 
verordening die, behoudens bepaalde 
uitzonderingen, een dergelijk gebruik 
verbieden en die gebaseerd zijn op 
artikel 16 VWEU, moeten als lex specialis 
gelden ten aanzien van de regels inzake de 
verwerking van biometrische gegevens in 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680 en 
artikel 9 van Verordening (EU) 2016/679, 
waardoor een dergelijk gebruik en de 
bijbehorende verwerking van biometrische 
gegevens limitatief worden geregeld.
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toelating uit hoofde van deze verordening 
en de toepasselijke specifieke regels van 
nationaal recht die daaraan uitvoering 
kunnen geven.

Or. en

Amendement 503
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn op 
artikel 16 VWEU, moeten als lex specialis 
gelden ten aanzien van de regels inzake de 
verwerking van biometrische gegevens in 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
waardoor een dergelijk gebruik en de 
bijbehorende verwerking van 
biometrische gegevens limitatief worden 
geregeld. Daarom mag een dergelijk 
gebruik en een dergelijke verwerking 
alleen mogelijk zijn voor zover zij 
verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder 
dat er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze 
verordening niet bedoeld om de 
rechtsgrondslag te bieden voor de 

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die een 
dergelijk gebruik verbieden en die 
gebaseerd zijn op artikel 16 VWEU, 
moeten als lex specialis gelden ten aanzien 
van de regels inzake de verwerking van 
biometrische gegevens in artikel 10 van 
Richtlijn (EU) 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten, ook door bevoegde autoriteiten, 
mag echter niet worden opgenomen in het 
specifieke kader voor dergelijk gebruik ten 
behoeve van de rechtshandhaving dat bij 
deze verordening wordt vastgesteld. 
Dergelijk gebruik voor andere doeleinden 
dan rechtshandhaving is derhalve niet 
onderworpen aan het vereiste van een 
toelating uit hoofde van deze verordening 
en de toepasselijke specifieke regels van 
nationaal recht die daaraan uitvoering 
kunnen geven. De lex specialis-aard van 
het verbod op biometrische identificatie op 
afstand biedt geen rechtsgrondslag voor 
het gebruik van biometrische identificatie 
op afstand in de rechtshandhaving en 
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verwerking van persoonsgegevens op 
grond van artikel 8 van 
Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze verordening 
wordt vastgesteld. Dergelijk gebruik voor 
andere doeleinden dan rechtshandhaving is 
derhalve niet onderworpen aan het vereiste 
van een toelating uit hoofde van deze 
verordening en de toepasselijke specifieke 
regels van nationaal recht die daaraan 
uitvoering kunnen geven.

verzwakt evenmin de bestaande 
bescherming van biometrische gegevens 
in het kader van de richtlijn 
rechtshandhaving gegevensbescherming 
of nationale uitvoeringen van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 504
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn 
op artikel 16 VWEU, moeten als lex 
specialis gelden ten aanzien van de regels 
inzake de verwerking van biometrische 
gegevens in artikel 10 van 
Richtlijn (EU) 2016/680, waardoor een 
dergelijk gebruik en de bijbehorende 
verwerking van biometrische gegevens 
limitatief worden geregeld. Daarom mag 

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
of onlineruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. 
Daarom mag een dergelijk gebruik en een 
dergelijke verwerking alleen mogelijk zijn 
voor zover zij verenigbaar zijn met het 
door deze verordening vastgestelde kader, 
zonder dat er buiten dat kader ruimte is 
voor de bevoegde autoriteiten om, wanneer 
zij optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
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een dergelijk gebruik en een dergelijke 
verwerking alleen mogelijk zijn voor zover 
zij verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder dat 
er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze verordening 
niet bedoeld om de rechtsgrondslag te 
bieden voor de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van artikel 8 
van Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze verordening 
wordt vastgesteld. Dergelijk gebruik voor 
andere doeleinden dan rechtshandhaving is 
derhalve niet onderworpen aan het vereiste 
van een toelating uit hoofde van deze 
verordening en de toepasselijke specifieke 
regels van nationaal recht die daaraan 
uitvoering kunnen geven.

redenen. In die context is deze verordening 
niet bedoeld om de rechtsgrondslag te 
bieden voor de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van artikel 8 
van Richtlijn (EU) 2016/680. Het gebruik 
van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time in 
openbare of onlineruimten voor andere 
doeleinden dan rechtshandhaving, ook door 
bevoegde autoriteiten, mag echter niet 
worden opgenomen in het specifieke kader 
voor dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze verordening 
wordt vastgesteld. Dergelijk gebruik voor 
andere doeleinden dan rechtshandhaving is 
derhalve niet onderworpen aan het vereiste 
van een toelating uit hoofde van deze 
verordening en de toepasselijke specifieke 
regels van nationaal recht die daaraan 
uitvoering kunnen geven.

Or. en

Amendement 505
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
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noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn op 
artikel 16 VWEU, moeten als lex specialis 
gelden ten aanzien van de regels inzake de 
verwerking van biometrische gegevens in 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
waardoor een dergelijk gebruik en de 
bijbehorende verwerking van biometrische 
gegevens limitatief worden geregeld. 
Daarom mag een dergelijk gebruik en een 
dergelijke verwerking alleen mogelijk zijn 
voor zover zij verenigbaar zijn met het 
door deze verordening vastgestelde kader, 
zonder dat er buiten dat kader ruimte is 
voor de bevoegde autoriteiten om, wanneer 
zij optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze verordening 
niet bedoeld om de rechtsgrondslag te 
bieden voor de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van artikel 8 
van Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze verordening 
wordt vastgesteld. Dergelijk gebruik voor 
andere doeleinden dan rechtshandhaving 
is derhalve niet onderworpen aan het 
vereiste van een toelating uit hoofde van 
deze verordening en de toepasselijke 
specifieke regels van nationaal recht die 
daaraan uitvoering kunnen geven.

noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn op 
artikel 16 VWEU, moeten als lex specialis 
gelden ten aanzien van de regels inzake de 
verwerking van biometrische gegevens in 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
waardoor een dergelijk gebruik en de 
bijbehorende verwerking van biometrische 
gegevens limitatief worden geregeld. 
Daarom mag een dergelijk gebruik en een 
dergelijke verwerking alleen mogelijk zijn 
voor zover zij verenigbaar zijn met het 
door deze verordening vastgestelde kader, 
zonder dat er buiten dat kader ruimte is 
voor de bevoegde autoriteiten om, wanneer 
zij optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze verordening 
niet bedoeld om de rechtsgrondslag te 
bieden voor de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van artikel 8 
van Richtlijn (EU) 2016/680. Het gebruik 
van biometrische systemen voor 
identificatie, met inbegrip van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, moet worden opgenomen in 
het kader dat bij deze verordening wordt 
vastgesteld, met uitzondering van 
douaneformaliteiten en individuele 
authenticatie.

Or. fr

Amendement 506
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Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die, behoudens 
bepaalde uitzonderingen, een dergelijk 
gebruik verbieden en die gebaseerd zijn op 
artikel 16 VWEU, moeten als lex specialis 
gelden ten aanzien van de regels inzake de 
verwerking van biometrische gegevens in 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
waardoor een dergelijk gebruik en de 
bijbehorende verwerking van biometrische 
gegevens limitatief worden geregeld. 
Daarom mag een dergelijk gebruik en een 
dergelijke verwerking alleen mogelijk zijn 
voor zover zij verenigbaar zijn met het 
door deze verordening vastgestelde kader, 
zonder dat er buiten dat kader ruimte is 
voor de bevoegde autoriteiten om, wanneer 
zij optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze verordening 
niet bedoeld om de rechtsgrondslag te 
bieden voor de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van artikel 8 
van Richtlijn 2016/680. Het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
voor andere doeleinden dan 
rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze verordening 
wordt vastgesteld. Dergelijk gebruik voor 

(23) Het gebruik van AI-systemen voor 
biometrische identificatie op afstand in real 
time van natuurlijke personen in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving brengt 
noodzakelijkerwijs de verwerking van 
biometrische gegevens met zich mee. De 
regels in deze verordening die gebaseerd 
zijn op artikel 16 VWEU, moeten als lex 
specialis gelden ten aanzien van de regels 
inzake de verwerking van biometrische 
gegevens in artikel 10 van 
Richtlijn (EU) 2016/680, waardoor een 
dergelijk gebruik en de bijbehorende 
verwerking van biometrische gegevens 
limitatief worden geregeld. Daarom mag 
een dergelijk gebruik en een dergelijke 
verwerking alleen mogelijk zijn voor zover 
zij verenigbaar zijn met het door deze 
verordening vastgestelde kader, zonder dat 
er buiten dat kader ruimte is voor de 
bevoegde autoriteiten om, wanneer zij 
optreden met het oog op de 
rechtshandhaving, dergelijke systemen te 
gebruiken en dergelijke data in verband 
daarmee te verwerken om de in artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680 genoemde 
redenen. In die context is deze verordening 
niet bedoeld om de rechtsgrondslag te 
bieden voor de verwerking van 
persoonsgegevens op grond van artikel 8 
van Richtlijn EU) 2016/680. Het gebruik 
van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time in 
openbare ruimten voor andere doeleinden 
dan rechtshandhaving, ook door bevoegde 
autoriteiten, mag echter niet worden 
opgenomen in het specifieke kader voor 
dergelijk gebruik ten behoeve van de 
rechtshandhaving dat bij deze verordening 
wordt vastgesteld. Dergelijk gebruik voor 
andere doeleinden dan rechtshandhaving is 
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andere doeleinden dan rechtshandhaving is 
derhalve niet onderworpen aan het vereiste 
van een toelating uit hoofde van deze 
verordening en de toepasselijke specifieke 
regels van nationaal recht die daaraan 
uitvoering kunnen geven.

derhalve niet onderworpen aan het vereiste 
van een toelating uit hoofde van deze 
verordening en de toepasselijke specifieke 
regels van nationaal recht die daaraan 
uitvoering kunnen geven.

Or. en

Motivering

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Amendement 507
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) “Systemen voor 
biometrische categorisering” worden 
gedefinieerd als AI-systemen die 
natuurlijke personen aan specifieke 
categorieën toewijzen of hun kenmerken 
of eigenschappen afleiden. 
“Categorisering” omvat elke sortering 
van natuurlijke personen, hetzij in 
afzonderlijke categorieën (bv. man/vrouw, 
verdacht/niet verdacht), op numerieke 
schaal (bv. het gebruik van de Fitzpatrick-
schaal voor huidtypen) of andere vormen 
voor het toekennen van labels of waarden 
aan personen. Het “afleiden van een 
eigenschap of kenmerk” omvat elke 
situatie waarin een AI-systeem één soort 
gegevens over een natuurlijke persoon 
(bv. haarkleur) gebruikt om aan die 
persoon een andere eigenschap of ander 
kenmerk toe te kennen (bv. etnische 
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afkomst).

Or. en

Amendement 508
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie, 
anders dan in verband met het gebruik 
van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving zoals geregeld in deze 
verordening, ook wanneer die systemen in 
openbare ruimten door bevoegde 
autoriteiten worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan de rechtshandhaving, 
moet blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 509
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 

Schrappen
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het kader van het gebruik van AI-
systemen voor biometrische identificatie, 
anders dan in verband met het gebruik 
van biometrische systemen voor 
identificatie op afstand in real time in 
openbare ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving zoals geregeld in deze 
verordening, ook wanneer die systemen in 
openbare ruimten door bevoegde 
autoriteiten worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan de rechtshandhaving, 
moet blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

Or. en

Amendement 510
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, anders dan 
in verband met het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving zoals geregeld in deze 
verordening, ook wanneer die systemen in 
openbare ruimten door bevoegde 
autoriteiten worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan de rechtshandhaving, 
moet blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie moet 
blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.
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voor zover van toepassing.

Or. en

Amendement 511
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, anders dan 
in verband met het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving zoals geregeld in deze 
verordening, ook wanneer die systemen in 
openbare ruimten door bevoegde 
autoriteiten worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan de rechtshandhaving, moet 
blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, ook 
wanneer die systemen in openbare ruimten 
door bevoegde autoriteiten worden 
gebruikt voor andere doeleinden dan de 
rechtshandhaving, moet blijven voldoen 
aan alle vereisten die voortvloeien uit 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

Or. en

Amendement 512
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, anders dan 
in verband met het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving zoals geregeld in deze 
verordening, ook wanneer die systemen in 
openbare ruimten door bevoegde 
autoriteiten worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan de rechtshandhaving, moet 
blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, ook 
wanneer die systemen in openbare ruimten 
door bevoegde autoriteiten worden 
gebruikt voor andere doeleinden dan de 
rechtshandhaving, moet blijven voldoen 
aan alle vereisten die voortvloeien uit 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

Or. en

Amendement 513
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Patrick 
Breyer, Marcel Kolaja
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, anders dan 
in verband met het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare 
ruimten met het oog op de 
rechtshandhaving zoals geregeld in deze 
verordening, ook wanneer die systemen in 
openbare ruimten door bevoegde 
autoriteiten worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan de rechtshandhaving, 
moet blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens, op biometrie gebaseerde 
gegeven en andere persoonsgegevens in het 
kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, anders dan 
in verband met het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie in 
openbare ruimten zoals geregeld in deze 
verordening, moet blijven voldoen aan alle 
vereisten die voortvloeien uit artikel 9, 
lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, 
artikel 10, lid 1, van 
Verordening (EU) 2018/1725 en artikel 10 
van Richtlijn (EU) 2016/680, voor zover 
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Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

van toepassing.

Or. en

Amendement 514
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, anders dan 
in verband met het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare ruimten 
met het oog op de rechtshandhaving zoals 
geregeld in deze verordening, ook wanneer 
die systemen in openbare ruimten door 
bevoegde autoriteiten worden gebruikt 
voor andere doeleinden dan de 
rechtshandhaving, moet blijven voldoen 
aan alle vereisten die voortvloeien uit 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

(24) Elke verwerking van biometrische 
gegevens en andere persoonsgegevens in 
het kader van het gebruik van AI-systemen 
voor biometrische identificatie, anders dan 
in verband met het gebruik van 
biometrische systemen voor identificatie 
op afstand in real time in openbare of 
onlineruimten met het oog op de 
rechtshandhaving zoals geregeld in deze 
verordening, ook wanneer die systemen in 
openbare of onlineruimten door bevoegde 
autoriteiten worden gebruikt voor andere 
doeleinden dan de rechtshandhaving, moet 
blijven voldoen aan alle vereisten die 
voortvloeien uit artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679, artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en 
artikel 10 van Richtlijn (EU) 2016/680, 
voor zover van toepassing.

Or. en

Amendement 515
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten 
Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Grondrechten in de digitale 
sfeer moeten in dezelfde mate worden 
gewaarborgd als in de offlinewereld. Het 
recht op privacy moet worden 
gewaarborgd, onder meer door middel 
van eind-tot-eindversleuteling in 
particuliere onlinecommunicatie en de 
bescherming van privé-inhoud tegen elke 
vorm van algemeen of gericht toezicht, 
ongeacht of het door publieke of 
particuliere actoren is. Daarom moet het 
gebruik van AI-systemen die inbreuk 
maken op het recht op privacy in 
onlinecommunicatiediensten worden 
verboden.

Or. en

Amendement 516
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Overeenkomstig artikel 6 bis van 
Protocol nr. 21 betreffende de positie van 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten 
aanzien van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, dat gehecht is aan het 
VEU en het VWEU, is Ierland niet 
gebonden door de in artikel 5, lid 1, 
punt d), en leden 2 en 3, van deze 
verordening vastgestelde regels die zijn 
vastgesteld op basis van artikel 16 VWEU 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de lidstaten bij de 
uitvoering van activiteiten binnen het 
toepassingsgebied van de hoofdstukken 4 
en 5 van titel V van het derde deel VWEU, 
wanneer Ierland niet gebonden is door de 
regels betreffende de vormen van justitiële 

(25) Overeenkomstig artikel 6 bis van 
Protocol nr. 21 betreffende de positie van 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten 
aanzien van de ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht, dat gehecht is aan het 
VEU en het VWEU, is Ierland niet 
gebonden door de in artikel 5, lid 1, 
punt d), van deze verordening vastgestelde 
regels die zijn vastgesteld op basis van 
artikel 16 VWEU in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
lidstaten bij de uitvoering van activiteiten 
binnen het toepassingsgebied van de 
hoofdstukken 4 en 5 van titel V van het 
derde deel VWEU, wanneer Ierland niet 
gebonden is door de regels betreffende de 
vormen van justitiële samenwerking in 
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samenwerking in strafzaken of van 
politiële samenwerking in het kader 
waarvan de op grond van artikel 16 VWEU 
vastgestelde bepalingen moeten worden 
nageleefd.

strafzaken of van politiële samenwerking 
in het kader waarvan de op grond van 
artikel 16 VWEU vastgestelde bepalingen 
moeten worden nageleefd.

Or. en

Amendement 517
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, Tsvetelina 
Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig de artikelen 2 en 
2 bis van Protocol nr. 22 betreffende de 
positie van Denemarken, dat gehecht is aan 
het VEU en het VWEU, zijn de regels in 
artikel 5, lid 1, punt d), en leden 2 en 3, 
van deze verordening, die zijn vastgesteld 
op basis van artikel 16 VWEU, in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
door de lidstaten bij de uitvoering van 
activiteiten binnen het toepassingsgebied 
van de hoofdstukken 4 en 5 van titel V van 
het derde deel van het VWEU niet bindend 
voor, noch van toepassing in Denemarken.

(26) Overeenkomstig de artikelen 2 en 
2 bis van Protocol nr. 22 betreffende de 
positie van Denemarken, dat gehecht is aan 
het VEU en het VWEU, zijn de regels in 
artikel 5, lid 1, punt d), van deze 
verordening, die zijn vastgesteld op basis 
van artikel 16 VWEU, in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
lidstaten bij de uitvoering van activiteiten 
binnen het toepassingsgebied van de 
hoofdstukken 4 en 5 van titel V van het 
derde deel van het VWEU niet bindend 
voor, noch van toepassing in Denemarken.

Or. en

Amendement 518
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) AI-systemen die 
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gezichtsuitdrukkingen kunnen lezen om 
emotionele toestanden af te leiden, 
hebben geen wetenschappelijke basis en 
lopen tegelijkertijd een hoog risico op 
onnauwkeurigheid, met name voor 
bepaalde groepen personen waarvan de 
gezichtskenmerken niet gemakkelijk 
leesbaar zijn door dergelijke systemen, 
zoals verschillende voorbeelden hebben 
aangetoond. Gezien het bijzondere risico 
van discriminatie moeten deze systemen 
daarom worden verboden.

Or. en

Amendement 519
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten als zodanig worden 
geclassificeerd wanneer zij aanzienlijke 
schadelijke gevolgen hebben voor de 
gezondheid, de veiligheid, de economische 
status en de grondrechten van personen in 
de Unie, alsook voor het milieu, de 
samenleving, de rechtsstaat, de 
democratie of consumentenbescherming. 
Gezien de snelle technologische 
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ontwikkeling, maar ook gezien de 
mogelijke veranderingen in het gebruik 
en het doel van toegestane AI-systemen, 
ongeacht of zij een hoog risico of een 
lager risico vormen, moet de beperkte lijst 
van systemen met een hoog risico en 
gebieden van systemen met een hoog 
risico in bijlage III niettemin permanent 
worden geëvalueerd door middel van een 
regelmatige beoordeling als bedoeld in 
titel III van deze verordening.

Or. en

Amendement 520
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren. Met name mag de 
classificatie als hoog risico 
overeenkomstig artikel 6 niet van 
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toepassing zijn op AI-systemen waarvan 
het beoogde doel aantoont dat de 
gegenereerde output een aanbeveling is, 
mits deze wordt verstrekt samen met 
informatie over de nauwkeurigheid ervan 
of andere relevante methodische aspecten 
die nodig zijn voor de besluitvorming. 
Menselijk ingrijpen is vereist om deze 
aanbeveling om te zetten in een 
handeling.

Or. en

Amendement 521
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Om afstemming met 
sectorale wetgeving te waarborgen, zal in 
de eisen voor bepaalde AI-systemen en 
toepassingen met een hoog risico 
rekening worden gehouden met sectorale 
wetgeving die reeds voldoende eisen bevat 
voor in deze wet opgenomen AI-systemen 
met een hoog risico, zoals 
Verordening (EU) 2017/745 betreffende 
medische hulpmiddelen en 
Verordening (EU) 2017/746 betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en Richtlijn 2006/42/EG 
betreffende machines. Die eisen moeten 
ervoor zorgen dat AI-systemen met een 
hoog risico die in de Unie beschikbaar zijn 
of waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
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systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

Or. en

Amendement 522
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Om afstemming met 
sectorale wetgeving te waarborgen, zal in 
de eisen voor bepaalde AI-systemen en 
toepassingen met een hoog risico 
rekening worden gehouden met sectorale 
wetgeving die reeds voldoende eisen bevat 
voor in deze wet opgenomen AI-systemen 
met een hoog risico, zoals 
Verordening (EU) 2017/745 betreffende 
medische hulpmiddelen en 
Verordening (EU) 2017/746 betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en Richtlijn 2006/42/EG 
betreffende machines. Die eisen moeten 
ervoor zorgen dat AI-systemen met een 
hoog risico die in de Unie beschikbaar zijn 
of waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
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aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

Or. en

Amendement 523
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, Silvia 
Sardone, Annalisa Tardino

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren. Met name mag de 
classificatie als hoog risico 
overeenkomstig artikel 6 niet van 
toepassing zijn op AI-systemen waarvan 
het beoogde doel aantoont dat de 
gegenereerde output een aanbeveling is, 
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en menselijk ingrijpen is vereist om deze 
aanbeveling om te zetten in een 
handeling.

Or. en

Amendement 524
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López 
Aguilar, Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van 
personen in de Unie, en een dergelijke 
beperking moet eventuele potentiële 
beperkingen voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd, en zijn niet in strijd met de 
waarden van de Unie die zijn vastgelegd 
in artikel 2 VEU of de beginselen die van 
toepassing zijn op alle AI-systemen 
overeenkomstig deze verordening. AI-
systemen die als AI-systemen met een 
hoog risico zijn aangemerkt, moeten 
worden beperkt tot systemen die 
aanzienlijke schadelijke gevolgen hebben 
voor de grondrechten van personen en hun 
gezondheid en veiligheid, en een 
dergelijke beperking moet eventuele 
potentiële beperkingen voor de 
internationale handel minimaliseren.

Or. en

Amendement 525
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Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina 
Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld of worden gebruikt als zij aan 
bepaalde dwingende eisen voldoen. Die 
eisen moeten ervoor zorgen dat AI-
systemen met een hoog risico die in de 
Unie beschikbaar zijn of waarvan de output 
anderszins in de Unie wordt gebruikt, geen 
onaanvaardbare risico’s inhouden voor 
belangrijke publieke belangen in de Unie, 
zoals die door het recht van de Unie 
worden erkend en beschermd, en zijn niet 
in strijd met de waarden van de Unie die 
zijn vastgelegd in artikel 2 VEU. AI-
systemen die als AI-systemen met een 
hoog risico zijn aangemerkt, moeten 
worden beperkt tot systemen die 
aanzienlijke schadelijke gevolgen hebben 
voor de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten van personen in de Unie of 
het milieu, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

Or. en

Amendement 526
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico (27) AI-systemen met een hoog risico 
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mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, alsook voor de openbare orde 
en de nationale veiligheid van de 
lidstaten, en een dergelijke beperking moet 
eventuele potentiële beperkingen voor de 
internationale handel minimaliseren.

Or. fr

Amendement 527
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Alin Mituța, Michal Šimečka

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
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beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie of de waarden van de Unie die 
zijn vastgelegd in artikel 2 VEU, en een 
dergelijke beperking moet eventuele 
potentiële beperkingen voor de 
internationale handel minimaliseren.

Or. en

Amendement 528
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die aanzienlijke schadelijke 
gevolgen hebben voor de gezondheid, de 
veiligheid en de grondrechten van personen 
in de Unie, en een dergelijke beperking 
moet eventuele potentiële beperkingen 
voor de internationale handel 
minimaliseren.

(27) AI-systemen met een hoog risico 
mogen alleen in de Unie in de handel 
worden gebracht of in bedrijf worden 
gesteld als zij aan bepaalde dwingende 
eisen voldoen. Die eisen moeten ervoor 
zorgen dat AI-systemen met een hoog 
risico die in de Unie beschikbaar zijn of 
waarvan de output anderszins in de Unie 
wordt gebruikt, geen onaanvaardbare 
risico’s inhouden voor belangrijke publieke 
belangen in de Unie, zoals die door het 
recht van de Unie worden erkend en 
beschermd. AI-systemen die als AI-
systemen met een hoog risico zijn 
aangemerkt, moeten worden beperkt tot 
systemen die schadelijke gevolgen hebben 
voor de gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten van personen, maar ook voor 
het milieu, de democratie en de 
rechtsstaat in de Unie.

Or. en
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Amendement 529
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) AI-systemen kunnen nadelige 
gevolgen hebben voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen, met name 
wanneer dergelijke systemen functioneren 
als onderdelen van producten. In 
overeenstemming met de doelstellingen in 
de harmonisatiewetgeving van de Unie om 
het vrije verkeer van producten op de 
interne markt te vergemakkelijken en 
ervoor te zorgen dat alleen veilige en 
anderszins conforme producten hun weg 
naar de markt vinden, is het belangrijk dat 
de veiligheidsrisico’s die een product in 
zijn geheel kan genereren door zijn digitale 
componenten, waaronder AI-systemen, 
naar behoren worden voorkomen en 
beperkt. Zo moeten robots die alsmaar 
autonomer worden, of het nu in een 
productieomgeving is of voor persoonlijke 
hulp en zorg, in staat zijn op een veilige 
manier te werken en hun taken uit te 
voeren in complexe omgevingen. Ook in 
de gezondheidssector, waar het belang 
voor leven en gezondheid bijzonder hoog 
is, moeten de steeds geavanceerdere 
diagnosesystemen en systemen ter 
ondersteuning van menselijke beslissingen 
betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De 
omvang van de door het AI-systeem 
veroorzaakte nadelige gevolgen voor de 
grondrechten die door het Handvest 
worden beschermd, is een bijzonder 
relevante factor voor de indeling van een 
AI-systeem als een systeem met een hoog 
risico. Deze rechten omvatten het recht op 
menselijke waardigheid, de eerbiediging 
van het privéleven en van het familie- en 
gezinsleven, de bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 

(28) AI-systemen kunnen nadelige 
gevolgen hebben voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen, met name 
wanneer dergelijke systemen functioneren 
als onderdelen van producten. In 
overeenstemming met de doelstellingen in 
de harmonisatiewetgeving van de Unie om 
het vrije verkeer van producten op de 
interne markt te vergemakkelijken en 
ervoor te zorgen dat alleen veilige en 
anderszins conforme producten hun weg 
naar de markt vinden, is het belangrijk dat 
de veiligheidsrisico’s die een product in 
zijn geheel kan genereren door zijn digitale 
componenten, waaronder AI-systemen, 
naar behoren worden voorkomen en 
beperkt. Zo moeten robots die alsmaar 
autonomer worden, of het nu in een 
productieomgeving is of voor persoonlijke 
hulp en zorg, in staat zijn op een veilige 
manier te werken en hun taken uit te 
voeren in complexe omgevingen. Ook in 
de gezondheidssector, waar het belang 
voor leven en gezondheid bijzonder hoog 
is, moeten de steeds geavanceerdere 
diagnosesystemen en systemen ter 
ondersteuning van menselijke beslissingen 
betrouwbaar en nauwkeurig zijn. 
Omgekeerd brengen industriële robots die 
worden gebruikt in productieprocessen 
binnen een vooraf gedefinieerd en beperkt 
gebied aanzienlijk lagere 
veiligheidsrisico’s met zich mee en vallen 
al onder geharmoniseerde 
veiligheidswetgeving. De omvang van de 
door het AI-systeem veroorzaakte nadelige 
gevolgen voor de grondrechten die door 
het Handvest worden beschermd, is een 
bijzonder relevante factor voor de indeling 
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meningsuiting en van informatie, de 
vrijheid van vergadering en vereniging, en 
non-discriminatie, 
consumentenbescherming, de rechten van 
werknemers, de rechten van personen met 
een handicap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, het recht op 
verdediging en het vermoeden van 
onschuld, en het recht op behoorlijk 
bestuur. Naast deze rechten moeten ook de 
specifieke rechten van kinderen worden 
benadrukt, die zijn vastgelegd in artikel 24 
van het EU-Handvest van de grondrechten 
en in het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van het kind (nader 
uitgewerkt in algemene opmerking nr. 25 
van het VN-Comité voor de rechten van 
het kind met betrekking tot de digitale 
omgeving), waarbij telkens wordt geëist 
dat rekening wordt gehouden met de 
kwetsbaarheid van kinderen en dat zij de 
bescherming en zorg krijgen die nodig zijn 
voor hun welbevinden. Het grondrecht 
betreffende een hoog niveau van 
milieubescherming, dat in het Handvest is 
verankerd en in het beleid van de Unie 
wordt uitgevoerd, moet ook in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van de 
ernst van de schade die een AI-systeem kan 
veroorzaken, ook met betrekking tot de 
gezondheid en de veiligheid van personen.

van een AI-systeem als een systeem met 
een hoog risico. Deze rechten omvatten het 
recht op menselijke waardigheid, de 
eerbiediging van het privéleven en van het 
familie- en gezinsleven, de bescherming 
van persoonsgegevens, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, de 
vrijheid van vergadering en vereniging, en 
non-discriminatie, 
consumentenbescherming, de rechten van 
werknemers, de rechten van personen met 
een handicap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, het recht op 
verdediging en het vermoeden van 
onschuld, en het recht op behoorlijk 
bestuur. Naast deze rechten moeten ook de 
specifieke rechten van kinderen worden 
benadrukt, die zijn vastgelegd in artikel 24 
van het EU-Handvest van de grondrechten 
en in het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van het kind (nader 
uitgewerkt in algemene opmerking nr. 25 
van het VN-Comité voor de rechten van 
het kind met betrekking tot de digitale 
omgeving), waarbij telkens wordt geëist 
dat rekening wordt gehouden met de 
kwetsbaarheid van kinderen en dat zij de 
bescherming en zorg krijgen die nodig zijn 
voor hun welbevinden. Het grondrecht 
betreffende een hoog niveau van 
milieubescherming, dat in het Handvest is 
verankerd en in het beleid van de Unie 
wordt uitgevoerd, moet ook in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van de 
ernst van de schade die een AI-systeem kan 
veroorzaken, ook met betrekking tot de 
gezondheid en de veiligheid van personen.

Or. en

Amendement 530
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) AI-systemen kunnen nadelige 
gevolgen hebben voor de gezondheid en de 
veiligheid van personen, met name 
wanneer dergelijke systemen functioneren 
als onderdelen van producten. In 
overeenstemming met de doelstellingen in 
de harmonisatiewetgeving van de Unie om 
het vrije verkeer van producten op de 
interne markt te vergemakkelijken en 
ervoor te zorgen dat alleen veilige en 
anderszins conforme producten hun weg 
naar de markt vinden, is het belangrijk dat 
de veiligheidsrisico’s die een product in 
zijn geheel kan genereren door zijn digitale 
componenten, waaronder AI-systemen, 
naar behoren worden voorkomen en 
beperkt. Zo moeten robots die alsmaar 
autonomer worden, of het nu in een 
productieomgeving is of voor persoonlijke 
hulp en zorg, in staat zijn op een veilige 
manier te werken en hun taken uit te 
voeren in complexe omgevingen. Ook in 
de gezondheidssector, waar het belang 
voor leven en gezondheid bijzonder hoog 
is, moeten de steeds geavanceerdere 
diagnosesystemen en systemen ter 
ondersteuning van menselijke beslissingen 
betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De 
omvang van de door het AI-systeem 
veroorzaakte nadelige gevolgen voor de 
grondrechten die door het Handvest 
worden beschermd, is een bijzonder 
relevante factor voor de indeling van een 
AI-systeem als een systeem met een hoog 
risico. Deze rechten omvatten het recht op 
menselijke waardigheid, de eerbiediging 
van het privéleven en van het familie- en 
gezinsleven, de bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, de 
vrijheid van vergadering en vereniging, en 
non-discriminatie, 
consumentenbescherming, de rechten van 
werknemers, de rechten van personen met 
een handicap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 

(28) AI-systemen kunnen nadelige 
effecten hebben op personen, met name 
wanneer dergelijke systemen functioneren 
als onderdelen van producten. In 
overeenstemming met de doelstellingen in 
de harmonisatiewetgeving van de Unie om 
het vrije verkeer van producten op de 
interne markt te vergemakkelijken en 
ervoor te zorgen dat alleen veilige en 
anderszins conforme producten hun weg 
naar de markt vinden, is het belangrijk dat 
de veiligheidsrisico’s die een product in 
zijn geheel kan genereren door zijn digitale 
componenten, waaronder AI-systemen, 
naar behoren worden voorkomen en 
beperkt. Zo moeten robots die alsmaar 
autonomer worden, of het nu in een 
productieomgeving is of voor persoonlijke 
hulp en zorg, in staat zijn op een veilige 
manier te werken en hun taken uit te 
voeren in complexe omgevingen. Ook in 
de gezondheidssector, waar het belang 
voor leven en gezondheid bijzonder hoog 
is, moeten de steeds geavanceerdere 
diagnosesystemen en systemen ter 
ondersteuning van menselijke beslissingen 
betrouwbaar en nauwkeurig zijn. De 
omvang van de door het AI-systeem 
veroorzaakte nadelige gevolgen voor de 
grondrechten die door het Handvest 
worden beschermd, is een bijzonder 
relevante factor voor de indeling van een 
AI-systeem als een systeem met een hoog 
risico. Deze rechten omvatten het recht op 
menselijke waardigheid, de eerbiediging 
van het privéleven en van het familie- en 
gezinsleven, de bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, de 
vrijheid van vergadering en vereniging, en 
non-discriminatie, 
consumentenbescherming, de rechten van 
werknemers, de rechten van personen met 
een handicap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, het recht op 
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een onpartijdig gerecht, het recht op 
verdediging en het vermoeden van 
onschuld, en het recht op behoorlijk 
bestuur. Naast deze rechten moeten ook de 
specifieke rechten van kinderen worden 
benadrukt, die zijn vastgelegd in artikel 24 
van het EU-Handvest van de grondrechten 
en in het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van het kind (nader 
uitgewerkt in algemene opmerking nr. 25 
van het VN-Comité voor de rechten van 
het kind met betrekking tot de digitale 
omgeving), waarbij telkens wordt geëist 
dat rekening wordt gehouden met de 
kwetsbaarheid van kinderen en dat zij de 
bescherming en zorg krijgen die nodig zijn 
voor hun welbevinden. Het grondrecht 
betreffende een hoog niveau van 
milieubescherming, dat in het Handvest is 
verankerd en in het beleid van de Unie 
wordt uitgevoerd, moet ook in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van de 
ernst van de schade die een AI-systeem kan 
veroorzaken, ook met betrekking tot de 
gezondheid en de veiligheid van personen.

verdediging en het vermoeden van 
onschuld, en het recht op behoorlijk 
bestuur. Naast deze rechten moeten ook de 
specifieke rechten van kinderen worden 
benadrukt, die zijn vastgelegd in artikel 24 
van het EU-Handvest van de grondrechten 
en in het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van het kind (nader 
uitgewerkt in algemene opmerking nr. 25 
van het VN-Comité voor de rechten van 
het kind met betrekking tot de digitale 
omgeving), waarbij telkens wordt geëist 
dat rekening wordt gehouden met de 
kwetsbaarheid van kinderen en dat zij de 
bescherming en zorg krijgen die nodig zijn 
voor hun welbevinden. Het grondrecht 
betreffende een hoog niveau van 
milieubescherming het Handvest is 
verankerd en in het beleid van de Unie 
wordt uitgevoerd, moet ook in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van de 
ernst van de schade die een AI-systeem kan 
veroorzaken.

Or. en

Amendement 531
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De risicobeoordeling van 
AI-systemen met betrekking tot hun 
milieueffecten en hulpbronnengebruik 
moet niet alleen gericht zijn op sectoren 
die verband houden met de bescherming 
van het milieu, maar gemeenschappelijk 
zijn voor alle sectoren, aangezien 
milieueffecten kunnen voortvloeien uit 
alle soorten AI-systemen, met inbegrip 
van systemen die oorspronkelijk niet 
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direct verband houden met de 
bescherming van het milieu, wat betreft 
energieproductie en -distributie, 
afvalbeheer en emissiebeheersing.

Or. en

Amendement 532
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Wat betreft AI-systemen met een 
hoog risico die veiligheidscomponenten 
zijn van producten of systemen, of die zelf 
producten of systemen zijn die onder het 
toepassingsgebied vallen van 
Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad39, 
Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad40, 
Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad41, 
Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad42, 
Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees 
Parlement en de Raad43, 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad44, 
Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad45, en 
Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad46, moeten 
die handelingen worden gewijzigd zodat de 
Commissie, op basis van de technische en 
regelgevingskenmerken van elke sector en 
zonder in te grijpen in de bestaande 
governance-, conformiteitsbeoordelings- en 
handhavingsmechanismen en de daarin 
ingestelde autoriteiten, rekening kan 
houden met de in deze verordening 
vastgestelde dwingende voorschriften voor 
AI-systemen met een hoog risico wanneer 
zij op basis van die handelingen relevante 

(29) Wat betreft AI-systemen met een 
hoog risico die veiligheidscomponenten 
zijn van producten of systemen, of die zelf 
producten of systemen zijn die onder het 
toepassingsgebied vallen van 
Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad39, 
Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad40, 
Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad41, 
Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad42, 
Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees 
Parlement en de Raad43, 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad44, 
Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad45, 
Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad46, 
Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad, moeten 
die handelingen worden gewijzigd zodat de 
Commissie, op basis van de technische en 
regelgevingskenmerken van elke sector en 
zonder in te grijpen in de bestaande 
governance-, conformiteitsbeoordelings-, 
markttoezicht- en 
handhavingsmechanismen en de daarin 
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toekomstige gedelegeerde of 
uitvoeringshandelingen vaststelt.

ingestelde autoriteiten, rekening kan 
houden met de in deze verordening 
vastgestelde dwingende voorschriften voor 
AI-systemen met een hoog risico wanneer 
zij op basis van die handelingen relevante 
toekomstige gedelegeerde of 
uitvoeringshandelingen vaststelt.

_________________ _________________
39 Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke 
regels op het gebied van de beveiliging van 
de burgerluchtvaart en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PB L 97 
van 9.4.2008, blz. 72).

39 Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke 
regels op het gebied van de beveiliging van 
de burgerluchtvaart en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PB L 97 
van 9.4.2008, blz. 72).

40 Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 februari 2013 inzake de goedkeuring van 
en het markttoezicht op landbouw- en 
bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 
2.3.2013, blz. 1).

40 Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 februari 2013 inzake de goedkeuring van 
en het markttoezicht op landbouw- en 
bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 
2.3.2013, blz. 1).

41 Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende de 
goedkeuring van en het markttoezicht op 
twee- of driewielige voertuigen en 
vierwielers (PB L 60 van 2.3.2013, 
blz. 52).

41 Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende de 
goedkeuring van en het markttoezicht op 
twee- of driewielige voertuigen en 
vierwielers (PB L 60 van 2.3.2013, 
blz. 52).

42 Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
inzake uitrusting van zeeschepen en tot 
intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de 
Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146).

42 Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
inzake uitrusting van zeeschepen en tot 
intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de 
Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146).

43 Richtlijn (EU) 2016/797 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende de interoperabiliteit van 
het spoorwegsysteem in de Europese Unie 
(PB L 138 van 26.5.2016, blz. 44).

43 Richtlijn (EU) 2016/797 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 mei 2016 betreffende de 
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem 
in de Europese Unie (PB L 138 van 
26.5.2016, blz. 44).

44 Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 mei 2018 betreffende de goedkeuring 
van en het markttoezicht op 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 

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

voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van 
Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) 
nr. 595/2009 en tot intrekking van 
Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 
14.6.2018, blz. 1).

45 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2018 inzake gemeenschappelijke regels op 
het gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) 
nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 
376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 
2014/53/EU van het Europees Parlement 
en de Raad, en tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) 
nr. 216/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad en Verordening (EEG) nr. 
3922/91 van de Raad (PB L 212 van 
22.8.2018, blz. 1).

45 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke 
regels op het gebied van burgerluchtvaart 
en tot oprichting van een Agentschap van 
de Europese Unie voor de veiligheid van 
de luchtvaart, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, 
(EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, 
(EU) nr. 376/2014 en de 
Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU 
van het Europees Parlement en de Raad, en 
tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en 
(EG) nr. 216/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad en 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad (PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1).

46 Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 betreffende de 
voorschriften voor de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd wat de algemene 
veiligheid ervan en de bescherming van de 
inzittenden van voertuigen en kwetsbare 
weggebruikers betreft, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van de Verordeningen (EG) 
nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en 
(EG) nr. 661/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 631/2009, 
(EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, 
(EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, 
(EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, 
(EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, 
(EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, 
(EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, 
(EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 en 

46 Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 betreffende de 
voorschriften voor de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd wat de algemene 
veiligheid ervan en de bescherming van de 
inzittenden van voertuigen en kwetsbare 
weggebruikers betreft, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van de Verordeningen (EG) 
nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en 
(EG) nr. 661/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 631/2009, 
(EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, 
(EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, 
(EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, 
(EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, 
(EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, 
(EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, 
(EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 en 
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(EU) 2015/166 van de Commissie 
(PB L 325 van 16.12.2019, blz. 1).

(EU) 2015/166 van de Commissie 
(PB L 325 van 16.12.2019, blz. 1).

Or. en

Amendement 533
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Wat betreft AI-systemen met een 
hoog risico die veiligheidscomponenten 
zijn van producten of systemen, of die zelf 
producten of systemen zijn die onder het 
toepassingsgebied vallen van 
Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad39, 
Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad40, 
Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad41, 
Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad42, 
Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees 
Parlement en de Raad43, 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad44, 
Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad45, en 
Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad46, moeten 
die handelingen worden gewijzigd zodat de 
Commissie, op basis van de technische en 
regelgevingskenmerken van elke sector en 
zonder in te grijpen in de bestaande 
governance-, conformiteitsbeoordelings- en 
handhavingsmechanismen en de daarin 
ingestelde autoriteiten, rekening kan 
houden met de in deze verordening 
vastgestelde dwingende voorschriften voor 
AI-systemen met een hoog risico wanneer 
zij op basis van die handelingen relevante 
toekomstige gedelegeerde of 

(29) Wat betreft AI-systemen met een 
hoog risico die veiligheidscomponenten 
zijn van producten of systemen, of die zelf 
producten of systemen zijn die onder het 
toepassingsgebied vallen van 
Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad39, 
Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad40, 
Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad41, 
Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad42, 
Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees 
Parlement en de Raad43, 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad44, 
Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad45, 
Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad46, 
Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad, moeten 
die handelingen worden gewijzigd zodat de 
Commissie, op basis van de technische en 
regelgevingskenmerken van elke sector en 
zonder in te grijpen in de bestaande 
governance-, conformiteitsbeoordelings- en 
handhavingsmechanismen en de daarin 
ingestelde autoriteiten, rekening kan 
houden met de in deze verordening 
vastgestelde dwingende voorschriften voor 
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uitvoeringshandelingen vaststelt. AI-systemen met een hoog risico wanneer 
zij op basis van die handelingen relevante 
toekomstige gedelegeerde of 
uitvoeringshandelingen vaststelt.

_________________ _________________
39 Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke 
regels op het gebied van de beveiliging van 
de burgerluchtvaart en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PB L 97 
van 9.4.2008, blz. 72).

39 Verordening (EG) nr. 300/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke 
regels op het gebied van de beveiliging van 
de burgerluchtvaart en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 2320/2002 (PB L 97 
van 9.4.2008, blz. 72).

40 Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 februari 2013 inzake de goedkeuring van 
en het markttoezicht op landbouw- en 
bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 
2.3.2013, blz. 1).

40 Verordening (EU) nr. 167/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 februari 2013 inzake de goedkeuring van 
en het markttoezicht op landbouw- en 
bosbouwvoertuigen (PB L 60 van 
2.3.2013, blz. 1).

41 Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende de 
goedkeuring van en het markttoezicht op 
twee- of driewielige voertuigen en 
vierwielers (PB L 60 van 2.3.2013, 
blz. 52).

41 Verordening (EU) nr. 168/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 betreffende de 
goedkeuring van en het markttoezicht op 
twee- of driewielige voertuigen en 
vierwielers (PB L 60 van 2.3.2013, 
blz. 52).

42 Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
inzake uitrusting van zeeschepen en tot 
intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de 
Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146).

42 Richtlijn 2014/90/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 
inzake uitrusting van zeeschepen en tot 
intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de 
Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146).

43 Richtlijn (EU) 2016/797 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 mei 2016 betreffende de 
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem 
in de Europese Unie (PB L 138 van 
26.5.2016, blz. 44).

43 Richtlijn (EU) 2016/797 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
11 mei 2016 betreffende de 
interoperabiliteit van het spoorwegsysteem 
in de Europese Unie (PB L 138 van 
26.5.2016, blz. 44).

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

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

Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 
14.6.2018, blz. 1).

45 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke 
regels op het gebied van burgerluchtvaart 
en tot oprichting van een Agentschap van 
de Europese Unie voor de veiligheid van 
de luchtvaart, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, 
(EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, 
(EU) nr. 376/2014 en de 
Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU 
van het Europees Parlement en de Raad, en 
tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en 
(EG) nr. 216/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad en 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad (PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1).

45 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke 
regels op het gebied van burgerluchtvaart 
en tot oprichting van een Agentschap van 
de Europese Unie voor de veiligheid van 
de luchtvaart, en tot wijziging van de 
Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, 
(EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, 
(EU) nr. 376/2014 en de 
Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU 
van het Europees Parlement en de Raad, en 
tot intrekking van de 
Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en 
(EG) nr. 216/2008 van het Europees 
Parlement en de Raad en 
Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad (PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1).

46 Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 betreffende de 
voorschriften voor de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd wat de algemene 
veiligheid ervan en de bescherming van de 
inzittenden van voertuigen en kwetsbare 
weggebruikers betreft, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van de Verordeningen (EG) 
nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en 
(EG) nr. 661/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 631/2009, 
(EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, 
(EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, 
(EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, 
(EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, 
(EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, 
(EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, 
(EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 en 
(EU) 2015/166 van de Commissie 
(PB L 325 van 16.12.2019, blz. 1).

46 Verordening (EU) 2019/2144 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 november 2019 betreffende de 
voorschriften voor de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen en aanhangwagens 
daarvan en van systemen, onderdelen en 
technische eenheden die voor dergelijke 
voertuigen zijn bestemd wat de algemene 
veiligheid ervan en de bescherming van de 
inzittenden van voertuigen en kwetsbare 
weggebruikers betreft, tot wijziging van 
Verordening (EU) 2018/858 van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van de Verordeningen (EG) 
nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en 
(EG) nr. 661/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad en de 
Verordeningen (EG) nr. 631/2009, 
(EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, 
(EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, 
(EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, 
(EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, 
(EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, 
(EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, 
(EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 en 
(EU) 2015/166 van de Commissie 
(PB L 325 van 16.12.2019, blz. 1).
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Or. en

Amendement 534
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Wat AI-systemen betreft die 
veiligheidscomponenten van producten 
zijn, of die zelf producten zijn, en die 
onder het toepassingsgebied van bepaalde 
harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, 
is het passend ze in het kader van deze 
verordening als AI-systemen met een hoog 
risico in te delen indien het product in 
kwestie de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
ondergaat bij een derde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
overeenkomstig die relevante 
harmonisatiewetgeving van de Unie. Het 
gaat met name om machines, speelgoed, 
liften, uitrusting en beveiligingssystemen 
bestemd voor gebruik op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen, 
radioapparatuur, drukapparatuur, 
pleziervaartuigen, kabelbaaninstallaties, 
gastoestellen, medische hulpmiddelen en 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

(30) Wat AI-systemen betreft die 
veiligheidscomponenten van producten 
zijn, of die zelf producten zijn, en die 
onder het toepassingsgebied van bepaalde 
harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, 
is het passend ze in het kader van deze 
verordening als AI-systemen met een hoog 
risico in te delen indien het product in 
kwestie de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
ondergaat, teneinde naleving van 
essentiële veiligheidseisen te waarborgen, 
bij een derde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
overeenkomstig die relevante 
harmonisatiewetgeving van de Unie. Het 
gaat met name om machines, speelgoed, 
liften, uitrusting en beveiligingssystemen 
bestemd voor gebruik op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen, 
radioapparatuur, drukapparatuur, 
pleziervaartuigen, kabelbaaninstallaties, 
gastoestellen, medische hulpmiddelen en 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

Or. en

Amendement 535
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Wat AI-systemen betreft die 
veiligheidscomponenten van producten 
zijn, of die zelf producten zijn, en die 
onder het toepassingsgebied van bepaalde 
harmonisatiewetgeving van de Unie vallen, 
is het passend ze in het kader van deze 
verordening als AI-systemen met een hoog 
risico in te delen indien het product in 
kwestie de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
ondergaat bij een derde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
overeenkomstig die relevante 
harmonisatiewetgeving van de Unie. Het 
gaat met name om machines, speelgoed, 
liften, uitrusting en beveiligingssystemen 
bestemd voor gebruik op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen, 
radioapparatuur, drukapparatuur, 
pleziervaartuigen, kabelbaaninstallaties, 
gastoestellen, medische hulpmiddelen en 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

(30) Wat AI-systemen betreft die 
veiligheidscomponenten van producten 
zijn, of die zelf producten zijn, en die 
onder het toepassingsgebied van bepaalde 
harmonisatiewetgeving van de Unie vallen 
(zoals vermeld in bijlage II), is het passend 
ze in het kader van deze verordening als 
AI-systemen met een hoog risico in te 
delen indien het product in kwestie de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
ondergaat bij een derde 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
overeenkomstig die relevante 
harmonisatiewetgeving van de Unie. Het 
gaat met name om machines, speelgoed, 
liften, uitrusting en beveiligingssystemen 
bestemd voor gebruik op plaatsen waar 
ontploffingsgevaar kan heersen, 
radioapparatuur, drukapparatuur, 
pleziervaartuigen, kabelbaaninstallaties, 
gastoestellen, medische hulpmiddelen en 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

Or. en

Amendement 536
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De indeling van een AI-systeem als 
een AI-systeem met een hoog risico 
overeenkomstig deze verordening hoeft 
niet te betekenen dat het product waarvan 
het AI-systeem de veiligheidscomponent 
is, of het AI-systeem zelf als product, als 
“een systeem met een hoog risico” wordt 
beschouwd volgens de criteria die zijn 
vastgesteld in de relevante 

(31) De indeling van een AI-systeem als 
een AI-systeem met een hoog risico 
overeenkomstig deze verordening hoeft 
niet te betekenen dat het product waarvan 
het AI-systeem de veiligheidscomponent 
is, of het AI-systeem zelf als product, als 
“een systeem met een hoog risico” wordt 
beschouwd volgens de criteria die zijn 
vastgesteld in de relevante 
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harmonisatiewetgeving van de Unie die op 
het product van toepassing is. Dit is met 
name het geval voor 
Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad47 en 
Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad48, waarin 
in een conformiteitsbeoordeling door een 
derde partij is voorzien voor producten met 
een gemiddeld risico en producten met een 
hoog risico.

harmonisatiewetgeving van de Unie die op 
het product van toepassing is. Dit is met 
name het geval voor 
Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad47 en 
Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad48, waarin 
in een conformiteitsbeoordeling door een 
derde partij is voorzien voor producten met 
een gemiddeld risico en producten met een 
hoog risico. De indeling van een AI-
systeem als een AI-systeem met een hoog 
risico met het oog op deze verordening is 
echter van toepassing op alle producten 
die van dit AI-systeem gebruikmaken, of 
die zelf AI-systemen zijn, ongeacht hun 
indeling volgens de sectorale 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
waaronder ze voor het overige vallen.

_________________ _________________
47 Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2017 betreffende medische hulpmiddelen, 
tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, 
Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot 
intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 
93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 
5.5.2017, blz. 1).

47 Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2017 betreffende medische hulpmiddelen, 
tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, 
Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot 
intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 
93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 
5.5.2017, blz. 1).

48 Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2017 betreffende medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking 
van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 
2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 
van 5.5.2017, blz. 176).

48 Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2017 betreffende medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking 
van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 
2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 
van 5.5.2017, blz. 176).

Or. fr

Amendement 537
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De indeling van een AI-systeem als 
een AI-systeem met een hoog risico 
overeenkomstig deze verordening hoeft 
niet te betekenen dat het product waarvan 
het AI-systeem de veiligheidscomponent 
is, of het AI-systeem zelf als product, als 
“een systeem met een hoog risico” wordt 
beschouwd volgens de criteria die zijn 
vastgesteld in de relevante 
harmonisatiewetgeving van de Unie die op 
het product van toepassing is. Dit is met 
name het geval voor 
Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad47 en 
Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad48, waarin 
in een conformiteitsbeoordeling door een 
derde partij is voorzien voor producten 
met een gemiddeld risico en producten 
met een hoog risico.

(31) De indeling van een AI-systeem als 
een AI-systeem met een hoog risico 
overeenkomstig deze verordening betekent 
niet dat het product waarvan het AI-
systeem de veiligheidscomponent is, of het 
AI-systeem zelf als product, als “een 
systeem met een hoog risico” wordt 
beschouwd volgens de criteria die zijn 
vastgesteld in de relevante 
harmonisatiewetgeving van de Unie die op 
het product van toepassing is. Dit is met 
name het geval voor 
Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad47 en 
Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad48.

_________________ _________________
47 Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2017 betreffende medische 
hulpmiddelen, tot wijziging van 
Richtlijn 2001/83/EG, 
Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot 
intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG 
en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 
5.5.2017, blz. 1).

47 Verordening (EU) 2017/745 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2017 betreffende medische 
hulpmiddelen, tot wijziging van 
Richtlijn 2001/83/EG, 
Verordening (EG) nr. 178/2002 en 
Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot 
intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG 
en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 
5.5.2017, blz. 1).

48 Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2017 betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en 
tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en 
Besluit 2010/227/EU van de Commissie 
(PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

48 Verordening (EU) 2017/746 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
5 april 2017 betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en 
tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en 
Besluit 2010/227/EU van de Commissie 
(PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176).

Or. en

Amendement 538
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
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Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Malik Azmani, 
Karen Melchior, Alin Mituța

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Autonome AI-systemen, d.w.z. 
andere AI-systemen met een hoog risico 
dan die welke veiligheidscomponenten van 
producten zijn of die zelf producten zijn, 
moeten als AI-systemen met een hoog 
risico worden aangemerkt indien zij, gelet 
op het beoogde doel, een hoog risico 
inhouden op schade aan de gezondheid en 
de veiligheid of aan de grondrechten van 
personen, rekening houdend met zowel de 
ernst van de mogelijke schade als de 
waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet, 
en indien zij worden gebruikt op een aantal 
in de verordening beschreven, specifieke 
en vooraf bepaalde gebieden. Dergelijk 
systemen worden geïdentificeerd op basis 
van dezelfde methode en criteria die ook 
voor eventuele toekomstige wijzigingen 
van de lijst van AI-systemen met een hoog 
risico worden gehanteerd.

(32) Autonome AI-systemen, d.w.z. 
andere AI-systemen met een hoog risico 
dan die welke veiligheidscomponenten van 
producten zijn of die zelf producten zijn, 
moeten als AI-systemen met een hoog 
risico worden aangemerkt indien zij, gelet 
op het beoogde doel, een hoog risico 
inhouden op schade aan de gezondheid, de 
veiligheid of aan de grondrechten van 
personen of aan de waarden van de Unie 
die zijn vastgelegd in artikel 2 VEU, 
rekening houdend met zowel de ernst van 
de mogelijke schade als de 
waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet, 
en indien zij worden gebruikt op een aantal 
in de verordening beschreven, specifieke 
en vooraf bepaalde gebieden. Dergelijk 
systemen worden geïdentificeerd op basis 
van dezelfde methode en criteria die ook 
voor eventuele toekomstige wijzigingen 
van de lijst van AI-systemen met een hoog 
risico worden gehanteerd. Dergelijke 
systemen mogen alleen als hoog risico 
worden geclassificeerd voor zover zij zijn 
gebouwd en geëxploiteerd met behulp van 
biometrische, op biometrie gebaseerde 
gegevens of persoonsgegevens, of zij 
invloed hebben op besluiten van 
natuurlijke personen ofwel besluiten 
nemen of invloed hebben op natuurlijke 
personen. Dit zorgt ervoor dat deze 
verordening bij het verwijzen naar AI-
systemen in vooraf bepaalde gebieden van 
menselijke activiteit niet ten onrechte van 
toepassing is op AI-systemen die geen 
gevolgen kunnen hebben voor de 
gezondheid, de veiligheid en de 
grondrechten van natuurlijke personen of 
de waarden van de Unie die zijn 
vastgelegd in artikel 2 VEU.
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Or. en


