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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.



PR\1254442DA.docx 3/166 PE731.563v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE....................................................................................................................165



PE731.563v01-00 4/166 PR\1254442DA.docx

DA



PR\1254442DA.docx 5/166 PE731.563v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmoniserede regler for 
kunstig intelligens (forordningen 
om kunstig intelligens) og om ændring af visse af Unionens lovgivningsmæssige 
retsakter 
(COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0206),

– der henviser til artikel 16 og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0146/2021),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til de fælles drøftelser i Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, jf. forretningsordenens artikel 58,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 
(A9-0000/2022),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Formålet med denne forordning er 
at forbedre det indre markeds funktion ved 
at fastlægge ensartede retlige rammer, 
navnlig for udvikling, markedsføring og 
anvendelse af kunstig intelligens i 
overensstemmelse med Unionens værdier. 
Med denne forordning forfølges en række 
tvingende almene hensyn, såsom et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed, sikkerhed 
og grundlæggende rettigheder, og den 
sikrer fri bevægelighed for AI-baserede 
varer og tjenesteydelser på tværs af 
grænserne og forhindrer således 
medlemsstaterne i at indføre restriktioner 
for udvikling, markedsføring og 
anvendelse af AI-systemer, medmindre det 
udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne 
forordning.

(1) Formålet med denne forordning er 
at forbedre det indre markeds funktion ved 
at fastlægge ensartede retlige rammer, 
navnlig for udvikling, omsætning, 
ibrugtagning og anvendelse af kunstig 
intelligens i overensstemmelse med 
Unionens værdier. Med denne forordning 
forfølges en række tvingende almene 
hensyn, såsom et højt beskyttelsesniveau 
for sundhed, sikkerhed og grundlæggende 
rettigheder og Unionens værdier, der er 
nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), og den sikrer 
fri bevægelighed for AI-baserede varer og 
tjenesteydelser på tværs af grænserne og 
forhindrer således medlemsstaterne i at 
indføre restriktioner for udvikling, 
markedsføring og anvendelse af AI-
systemer, medmindre det udtrykkeligt er 
tilladt i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Systemer med kunstig intelligens 
(AI-systemer) kan nemt anvendes i flere 
sektorer af økonomien og i samfundet, 
herunder på tværs af grænserne, og 
cirkulere i hele Unionen. Visse 
medlemsstater har allerede undersøgt 
muligheden for nationale regler til sikring 
af, at kunstig intelligens er sikker, og at 
den udvikles og anvendes i 
overensstemmelse med forpligtelserne 

(2) Systemer med kunstig intelligens 
(AI-systemer) kan nemt anvendes i flere 
sektorer af økonomien og i samfundet, 
herunder på tværs af grænserne, og 
cirkulere i hele Unionen. Visse 
medlemsstater har allerede undersøgt 
muligheden for nationale regler til sikring 
af, at kunstig intelligens er sikker, og at 
den udvikles og anvendes i 
overensstemmelse med forpligtelserne 
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vedrørende grundlæggende rettigheder. 
Forskellige nationale regler kan føre til 
fragmentering af det indre marked og 
mindske retssikkerheden for operatører, der 
udvikler eller anvender AI-systemer. Der 
bør derfor sikres et ensartet og højt 
beskyttelsesniveau i hele Unionen, 
samtidig med at forskelle, der hæmmer den 
frie bevægelighed for AI-systemer og 
relaterede produkter og tjenesteydelser på 
det indre marked, bør forhindres ved at 
fastsætte ensartede forpligtelser for 
operatører og garantere en ensartet 
beskyttelse af tvingende almene hensyn og 
personers rettigheder i hele det indre 
marked på grundlag af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). For så vidt som 
denne forordning indeholder specifikke 
regler om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger vedrørende 
begrænsninger i anvendelsen af AI-
systemer til biometrisk fjernidentifikation 
i realtid på offentlige steder med henblik 
på retshåndhævelse, er det desuden 
hensigtsmæssigt at basere denne 
forordning på artikel 16 i TEUF for så 
vidt angår disse specifikke regler. I lyset 
af disse specifikke regler og anvendelsen 
af artikel 16 i TEUF bør Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd høres..

vedrørende grundlæggende rettigheder. 
Forskellige nationale regler kan føre til 
fragmentering af det indre marked og 
mindske retssikkerheden for operatører, der 
udvikler eller anvender AI-systemer. Der 
bør derfor sikres et ensartet og højt 
beskyttelsesniveau i hele Unionen, 
samtidig med at forskelle, der hæmmer den 
frie bevægelighed for AI-systemer og 
relaterede produkter og tjenesteydelser på 
det indre marked, bør forhindres ved at 
fastsætte ensartede forpligtelser for 
operatører og garantere en ensartet 
beskyttelse af tvingende almene hensyn og 
personers rettigheder i hele det indre 
marked på grundlag af artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF).

Or. en

Begrundelse

Der er indsat en ny betragtning 2a for at forklare henvisningen til artikel 16 i TEUF.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Kunstig intelligens er ofte 
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afhængig af behandlingen af store 
mængder data, og mange AI-systemer og 
-applikationer behandler 
personoplysninger. Denne forordning er 
derfor også baseret på artikel 16 i TEUF, 
som fastslår, at enhver har ret til 
beskyttelse af personoplysninger om 
vedkommende selv, og indeholder 
bestemmelser om vedtagelse af regler om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger. I lyset af anvendelsen 
af artikel 16 i TEUF bør Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd høres.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Den grundlæggende ret til 
beskyttelse af personoplysninger er 
navnlig sikret ved forordning (EU) 
2016/679 og (EU) 2018/1725 samt direktiv 
2016/680. Direktiv 2002/58/EF beskytter 
desuden privatlivets fred og 
kommunikationshemmeligheden, 
herunder fastsættelse af betingelser for 
lagring af personoplysninger og andre 
oplysninger end personoplysninger i og 
adgang til terminaludstyr. Disse retsakter 
udgør grundlaget for bæredygtig og 
ansvarlig databehandling, herunder når 
datasæt omfatter en blanding af 
personoplysninger og andre oplysninger 
end personoplysninger. Denne forordning 
supplerer og berører ikke EU-
lovgivningen om databeskyttelse og 
privatlivets fred, navnlig disse andre 
forordninger og direktiver. Denne 
forordning har ikke til formål at påvirke 
anvendelsen af gældende EU-ret om 
behandling af personoplysninger, 
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herunder de opgaver og beføjelser, der 
påhviler de uafhængige 
tilsynsmyndigheder med kompetence til at 
overvåge, at disse instrumenter 
overholdes. Denne forordning berører 
ikke de grundlæggende rettigheder til 
privatlivets fred og databeskyttelse som 
fastsat i EU-retten om databeskyttelse og 
privatlivets fred og nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder ("chartret").

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Samtidig kan kunstig intelligens, 
afhængigt af omstændighederne med 
hensyn til dens specifikke anvendelse, 
skabe risici og skade offentlige interesser 
og rettigheder, der er beskyttet af EU-
retten. Sådan skade kan være af materiel 
eller immateriel karakter.

(4) Samtidig kan kunstig intelligens, 
afhængigt af omstændighederne med 
hensyn til dens specifikke anvendelse, 
skabe risici og skade offentlige interesser 
og fysiske personers grundlæggende 
rettigheder, der er beskyttet af EU-retten. 
Sådan skade kan være af materiel eller 
immateriel karakter.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I betragtning af den store 
indvirkning, som kunstig intelligens kan 
have på samfundet, og behovet for at 
opbygge tillid er det afgørende, at kunstig 
intelligens og de lovgivningsmæssige 
rammer herfor udvikles i 
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overensstemmelse med Unionens værdier 
som fastsat i artikel 2 i TEU og de 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder, der er nedfældet i 
traktaterne, chartret og den internationale 
menneskerettighedslovgivning. Det bør 
være en betingelse, at kunstig intelligens 
er en menneskecentreret teknologi. Den 
bør ikke erstatte menneskelig autonomi 
eller medføre tab af individuel frihed og 
bør først og fremmest tjene befolkningens 
og almenvellets behov. Der bør træffes 
sikkerhedsforanstaltninger for at sikre 
udvikling og anvendelse af etisk forankret 
kunstig intelligens, der respekterer 
Unionens værdier og chartret.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er derfor behov for en EU-
retlig ramme, der fastsætter harmoniserede 
regler for kunstig intelligens, for at fremme 
udviklingen, anvendelsen og udbredelsen 
af kunstig intelligens på det indre marked, 
som samtidig opfylder et højt 
beskyttelsesniveau for offentlige interesser, 
såsom sundhed og sikkerhed og beskyttelse 
af grundlæggende rettigheder, som 
anerkendt og beskyttet i EU-retten. For at 
nå dette mål bør der fastsættes regler for 
markedsføring og ibrugtagning af visse 
AI-systemer for at sikre et velfungerende 
indre marked og give disse systemer 
mulighed for at drage fordel af princippet 
om fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser. Med fastsættelse af 
reglerne i denne forordning støttes målet 
om, at Unionen skal være førende på 
verdensplan inden for udvikling af sikker, 
pålidelig og etisk kunstig intelligens som 

(5) Der er derfor behov for en EU-
retlig ramme, der fastsætter harmoniserede 
regler for kunstig intelligens, for at fremme 
udviklingen, anvendelsen og udbredelsen 
af kunstig intelligens på det indre marked, 
og som samtidig opfylder et højt 
beskyttelsesniveau for offentlige interesser, 
såsom sundhed og sikkerhed, beskyttelse af 
grundlæggende rettigheder, som anerkendt 
og beskyttet i EU-retten, og Unionens 
værdier, som er nedfældet i artikel 2 i 
TEU. For at nå dette mål bør der fastsættes 
regler for udvikling, omsætning, 
ibrugtagning og anvendelse af visse AI-
systemer for at sikre et velfungerende indre 
marked og give disse systemer mulighed 
for at drage fordel af princippet om fri 
bevægelighed for varer og tjenesteydelser. 
Med fastsættelse af reglerne i denne 
forordning støttes målet om, at Unionen 
skal være førende på verdensplan inden for 
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anført af Det Europæiske Råd33, og der 
sikres beskyttelse af etiske principper, som 
Europa-Parlamentet specifikt har anmodet 
om34.

udvikling af sikker, pålidelig og etisk 
kunstig intelligens som anført af Det 
Europæiske Råd33, og der sikres 
beskyttelse af etiske principper, som 
Europa-Parlamentet specifikt har anmodet 
om34. 

__________________ __________________
33 Det Europæiske Råd, Ekstraordinært 
møde i Det Europæiske Råd (1. og 2. 
oktober 2020) − Konklusioner, EUCO 
13/20, 2020, s. 6.

33 Det Europæiske Råd, Ekstraordinært 
møde i Det Europæiske Råd (1. og 
2. oktober 2020) − Konklusioner, EUCO 
13/20, 2020, s. 6.

34 Europa-Parlamentets beslutning af 20. 
oktober 2020 med henstillinger til 
Kommissionen om en ramme for etiske 
aspekter af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
2020/2012(INL).

34 Europa-Parlamentets beslutning af 
20. oktober 2020 med henstillinger til 
Kommissionen om en ramme for etiske 
aspekter af kunstig intelligens, 
robotteknologi og relaterede teknologier, 
2020/2012(INL).

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Begrebet AI-system bør defineres 
klart for at sikre retssikkerheden og 
samtidig være fleksibelt nok til at tage 
højde for den fremtidige teknologiske 
udvikling. Definitionen bør baseres på 
softwarens vigtigste funktionelle 
karakteristika, navnlig evnen til for et givet 
sæt mål, der er fastsat af mennesker, at 
generere output såsom indhold, 
forudsigelser, anbefalinger eller 
beslutninger, der påvirker det miljø, som 
systemet interagerer med, hvad enten det er 
i en fysisk eller digital dimension. AI-
systemer kan udformes med henblik på at 
fungere med varierende grader af autonomi 
og kan anvendes selvstændigt eller som en 
del af et produkt, uanset om systemet er 
fysisk integreret i produktet (indlejret) eller 
tjener produktets funktionalitet uden at 

(6) Begrebet AI-system bør defineres 
klart for at sikre retssikkerheden og 
samtidig være fleksibelt nok til at tage 
højde for den fremtidige teknologiske 
udvikling. Definitionen bør baseres på 
softwarens vigtigste funktionelle 
karakteristika, navnlig evnen til for et givet 
sæt mål at generere output såsom indhold, 
forudsigelser, anbefalinger eller 
beslutninger, der påvirker det miljø, som 
systemet interagerer med, hvad enten det er 
i en fysisk eller digital dimension. AI-
systemer kan udformes med henblik på at 
fungere med varierende grader af autonomi 
og kan anvendes selvstændigt eller som en 
del af et produkt, uanset om systemet er 
fysisk integreret i produktet (indlejret) eller 
tjener produktets funktionalitet uden at 
være integreret deri (ikke indlejret). 
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være integreret deri (ikke indlejret). 
Definitionen af et AI-system bør suppleres 
med en liste over specifikke teknikker og 
tilgange, der anvendes i dets udvikling, og 
som bør holdes ajour i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling gennem Kommissionens 
vedtagelse af delegerede retsakter med 
henblik på at ændre denne liste.

Definitionen af et AI-system bør suppleres 
med en liste over specifikke teknikker og 
tilgange, der anvendes i dets udvikling, og 
som bør holdes ajour i lyset af den 
markedsmæssige og teknologiske 
udvikling gennem Kommissionens 
vedtagelse af delegerede retsakter med 
henblik på at ændre denne liste.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Begrebet biometriske data, der 
anvendes i denne forordning, er i 
overensstemmelse med og bør fortolkes i 
overensstemmelse med begrebet 
biometriske data som defineret i artikel 4, 
stk. 14, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/67935, artikel 3, stk. 
18, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/172536 og artikel 3, 
stk. 13, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv (EU) 2016/68037.

(7) Begrebet biometriske data, der 
anvendes i denne forordning, er det samme 
som det, der anvendes i artikel 4, stk. 14, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67935, artikel 3, stk. 18, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/172536 og artikel 3, stk. 13, i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/68037, og bør derfor fortolkes i 
overensstemmelse med disse 
bestemmelser. Biometribaserede data er 
supplerende data, der hidrører fra en 
specifik teknisk behandling relateret til en 
fysisk persons fysiske, fysiologiske eller 
adfærdsmæssige signaler. 

__________________ __________________
35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 

36 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 
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2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 
af 21.11.2018, s. 39).

2018 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 
af 21.11.2018, s. 39).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA 
(retshåndhævelsesdirektivet) (EUT L 119 
af 4.5.2016, s. 89).

37 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA 
(retshåndhævelsesdirektivet) (EUT L 119 
af 4.5.2016, s. 89).

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til biometribaserede data er blevet tilføjet i overensstemmelse med den nye 
definition i artikel 3.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Denne forordning bør også finde 
anvendelse på Unionens institutioner, 
kontorer, organer og agenturer, når de 
fungerer som udbyder eller bruger af et AI-
system. AI-systemer, der udelukkende 
udvikles eller anvendes til militære 
formål, bør ikke omfattes af denne 
forordnings anvendelsesområde, hvis 
anvendelsen henhører under den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, der er 
reguleret i afsnit V i traktaten om Den 

(12) Denne forordning bør også finde 
anvendelse på Unionens institutioner, 
kontorer, organer og agenturer, når de 
fungerer som udbyder eller bruger af et AI-
system.
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Europæiske Union (TEU). Denne 
forordning berører ikke bestemmelserne 
om formidleransvar for tjenesteydere i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF [som ændret ved retsakten om 
digitale tjenester].

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er af hensyn til klarheden blevet opdelt i tre særskilte betragtninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) AI-systemer, der udelukkende 
udvikles eller anvendes til militære 
formål, bør ikke omfattes af denne 
forordnings anvendelsesområde, hvis 
anvendelsen henhører under den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik, der er 
reguleret i afsnit V i TEU.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Denne forordning berører ikke 
bestemmelserne om formidleransvar for 
tjenesteydere i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF1a [som ændret 
ved forordningen om digitale tjenester].
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse 
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retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("direktivet om elektronisk handel") 
(EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre et ensartet højt 
beskyttelsesniveau for offentlige interesser 
med hensyn til sundhed, sikkerhed og 
grundlæggende rettigheder bør der 
fastsættes fælles normgivende standarder 
for alle højrisiko-AI-systemer. Disse 
standarder bør være i overensstemmelse 
med Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (chartret) og 
bør være ikke-diskriminerende og i 
overensstemmelse med Unionens 
internationale handelsforpligtelser.

(13) For at sikre et ensartet højt 
beskyttelsesniveau for offentlige interesser 
med hensyn til sundhed, sikkerhed, 
grundlæggende rettigheder og Unionens 
værdier som fastsat i artikel 2 i TEU bør 
der fastsættes fælles normgivende 
standarder for alle højrisiko-AI-systemer. 
Disse standarder bør være i 
overensstemmelse med chartret og bør 
være ikke-diskriminerende og i 
overensstemmelse med Unionens 
internationale handelsforpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at indføre et proportionalt og 
effektivt sæt bindende regler for AI-
systemer bør der anvendes en klart 
defineret risikobaseret tilgang. Denne 
tilgang bør tilpasse typen og indholdet af 
sådanne regler til graden og omfanget af de 
risici, som AI-systemer kan generere. Det 
er derfor nødvendigt at forbyde visse 

(14) For at indføre et proportionalt og 
effektivt sæt bindende regler for AI-
systemer bør der anvendes en klart 
defineret risikobaseret tilgang. Denne 
tilgang bør tilpasse typen og indholdet af 
sådanne regler til graden og omfanget af de 
risici, som AI-systemer kan generere. Det 
er derfor nødvendigt at forbyde visse 
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former for praksis med hensyn til kunstig 
intelligens, at fastsætte krav til højrisiko-
AI-systemer og forpligtelser for de 
relevante operatører og at fastsætte 
gennemsigtighedsforpligtelser for visse AI-
systemer.

uacceptable former for praksis med hensyn 
til kunstig intelligens, at fastsætte krav til 
højrisiko-AI-systemer og forpligtelser for 
de relevante operatører og at fastsætte 
gennemsigtighedsforpligtelser for visse AI-
systemer.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ud over de mange nyttige 
anvendelser af kunstig intelligens kan 
teknologien også misbruges og resultere i 
nye og effektive værktøjer til manipulativ, 
udnyttende og socialt kontrollerende 
praksis. Sådan praksis er særlig skadelig og 
bør forbydes, fordi den er i modstrid med 
Unionens værdier om respekt for 
menneskelig værdighed, frihed, ligestilling, 
demokrati og retsstatsprincippet og med 
Unionens grundlæggende rettigheder, 
herunder retten til beskyttelse mod 
forskelsbehandling, retten til 
databeskyttelse, retten til privatlivets fred 
og børns rettigheder.

(15) Ud over de mange nyttige 
anvendelser af kunstig intelligens kan 
teknologien også misbruges og resultere i 
nye og effektive værktøjer til manipulativ, 
udnyttende og socialt kontrollerende 
praksis. Sådan praksis er særlig skadelig og 
krænkende og bør forbydes, fordi den er i 
modstrid med Unionens værdier om 
respekt for menneskelig værdighed, frihed, 
ligestilling, demokrati og 
retsstatsprincippet og med Unionens 
grundlæggende rettigheder, herunder retten 
til beskyttelse mod forskelsbehandling, 
retten til databeskyttelse, retten til 
privatlivets fred og børns rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) AI-systemer, der anvendes af 
retshåndhævende myndigheder eller på 
deres vegne til at forudsige 
sandsynligheden for, at en fysisk person 
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begår eller på ny begår en lovovertrædelse 
på grundlag af profilering og individuel 
risikovurdering, indebærer en særlig 
risiko for forskelsbehandling af visse 
personer eller grupper af personer, da de 
krænker den menneskelige værdighed og 
det centrale retlige princip om 
uskyldsformodning. Sådanne AI-systemer 
bør derfor forbydes.

Or. en

Begrundelse

Forudsigende politiarbejde bør tilføjes blandt de forbudte praksis, da det krænker 
uskyldsformodningen og den menneskelige værdighed.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Praksis, der er forbudt i henhold 
til EU-retten, herunder 
databeskyttelseslovgivningen, 
lovgivningen om ikkeforskelsbehandling, 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen og 
konkurrencelovgivningen, berøres ikke af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26b) I overensstemmelse med denne 
forordnings risikobaserede tilgang bør der 
i et bilag til forordningen opstilles en liste 
over højrisiko-AI-systemer, som 
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regelmæssigt bør evalueres og revideres 
med passende inddragelse og høring af 
interessenter og civilsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Højrisiko-AI-systemer bør kun 
bringes i omsætning på EU-markedet eller 
tages i brug, hvis de opfylder visse 
obligatoriske krav. Disse krav bør sikre, at 
højrisiko-AI-systemer, der er tilgængelige i 
Unionen, eller hvis output på anden måde 
anvendes i Unionen, ikke udgør 
uacceptable risici for vigtige offentlige 
interesser i Unionen som anerkendt og 
beskyttet i EU-retten. AI-systemer, der er 
identificeret som indebærende høj risiko, 
bør begrænses til systemer, der har en 
betydelig skadelig indvirkning på 
menneskers sundhed, sikkerhed og 
grundlæggende rettigheder i Unionen, og 
sådanne begrænsninger minimerer 
eventuelle potentielle restriktioner for den 
internationale handel.

(27) Højrisiko-AI-systemer bør kun 
bringes i omsætning på EU-markedet, 
tages i brug eller anvendes, hvis de 
opfylder visse obligatoriske krav. Disse 
krav bør sikre, at højrisiko-AI-systemer, 
der er tilgængelige i Unionen, eller hvis 
output på anden måde anvendes i Unionen, 
ikke udgør uacceptable risici for vigtige 
offentlige interesser i Unionen som 
anerkendt og beskyttet i EU-retten og ikke 
er i strid med Unionens værdier som 
fastsat i artikel 2 i TEU. AI-systemer, der 
er identificeret som indebærende høj risiko, 
bør begrænses til systemer, der har en 
betydelig skadelig indvirkning på 
menneskers sundhed, sikkerhed og de 
grundlæggende rettigheder i Unionen, og 
sådanne begrænsninger minimerer 
eventuelle potentielle restriktioner for den 
internationale handel.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) AI-systemer kan forårsage negative 
virkninger for menneskers sundhed og 

(28) AI-systemer kan forårsage negative 
virkninger for menneskers sundhed og 
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sikkerhed, navnlig når sådanne systemer 
fungerer som produktkomponenter. I 
overensstemmelse med målene for EU-
harmoniseringslovgivningen om at lette 
den frie bevægelighed for produkter i det 
indre marked og sørge for, at kun sikre 
produkter, der opfylder kravene, kommer 
ind på markedet, er det vigtigt, at de 
sikkerhedsrisici, som et produkt som 
helhed kan udgøre på grund af dets digitale 
komponenter, herunder AI-systemer, 
behørigt forebygges og afbødes. F.eks. bør 
stadig mere autonome robotter, hvad enten 
det er i forbindelse med fremstilling eller 
personlig bistand og pleje, være i stand til 
at operere sikkert og udføre deres 
funktioner i komplekse miljøer. Også i 
sundhedssektoren, hvor det drejer sig 
direkte om liv og sundhed, bør stadig mere 
avancerede diagnosesystemer og systemer, 
der understøtter menneskers beslutninger, 
være pålidelige og nøjagtige. Omfanget af 
et AI-systems negative indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder, der er 
beskyttet af chartret, er særlig relevant, 
når et AI-system klassificeres som et 
højrisikosystem. Disse rettigheder 
omfatter retten til menneskelig værdighed, 
respekt for privatliv og familieliv, 
beskyttelse af personoplysninger, ytrings- 
og informationsfrihed, forsamlings- og 
foreningsfrihed og 
ikkeforskelsbehandling, 
forbrugerbeskyttelse, 
arbejdstagerrettigheder, rettigheder for 
personer med handicap, adgang til 
effektive retsmidler og til en retfærdig 
rettergang, retten til et forsvar og 
uskyldsformodningen samt retten til god 
forvaltning. Ud over disse rettigheder er 
det vigtigt at fremhæve, at børn har 
specifikke rettigheder som fastsat i artikel 
24 i EU's charter og i De Forenede 
Nationers konvention om barnets 
rettigheder (yderligere uddybet i FN's 
børnekonvention, generel bemærkning nr. 
25 vedrørende det digitale miljø), som 
begge kræver, at der tages hensyn til 
børns sårbarhed, og at der ydes den 

sikkerhed, navnlig når sådanne systemer 
fungerer som sikkerhedskomponenter i 
produkter. I overensstemmelse med 
målene for EU-
harmoniseringslovgivningen om at lette 
den frie bevægelighed for produkter i det 
indre marked og sørge for, at kun sikre 
produkter, der opfylder kravene, kommer 
ind på markedet, er det vigtigt, at de 
sikkerhedsrisici, som et produkt som 
helhed kan udgøre på grund af dets digitale 
komponenter, herunder AI-systemer, 
behørigt forebygges og afbødes. F.eks. bør 
stadig mere autonome robotter, hvad enten 
det er i forbindelse med fremstilling eller 
personlig bistand og pleje, være i stand til 
at operere sikkert og udføre deres 
funktioner i komplekse miljøer. Også i 
sundhedssektoren, hvor det drejer sig 
direkte om liv og sundhed, bør stadig mere 
avancerede diagnosesystemer og systemer, 
der understøtter menneskers beslutninger, 
være pålidelige og nøjagtige.
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beskyttelse og omsorg, der er nødvendig 
for deres trivsel. Den grundlæggende ret 
til et højt miljøbeskyttelsesniveau, der er 
nedfældet i chartret og gennemført i 
Unionens politikker, bør også tages i 
betragtning ved vurderingen af alvoren af 
den skade, som et AI-system kan 
forårsage, herunder i forbindelse med 
menneskers sundhed og sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er opdelt i to for at fremhæve elementet grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Omfanget af et AI-systems 
negative indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder, der er 
beskyttet af chartret, er særlig relevant, 
når et AI-system klassificeres som et 
højrisikosystem, uanset hvor det 
anvendes. Disse rettigheder omfatter 
retten til menneskelig værdighed, respekt 
for privatliv og familieliv, beskyttelse af 
personoplysninger, ytrings- og 
informationsfrihed, forsamlings- og 
foreningsfrihed og 
ikkeforskelsbehandling, 
forbrugerbeskyttelse, 
arbejdstagerrettigheder, rettigheder for 
personer med handicap, adgang til 
effektive retsmidler og til en retfærdig 
rettergang, uskyldsformodningen og 
retten til et forsvar samt retten til god 
forvaltning. Ud over disse rettigheder er 
det vigtigt at fremhæve, at børn har 
særlige rettigheder som fastsat i artikel 24 
i chartret og i De Forenede Nationers 
konvention om barnets rettigheder, 
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yderligere uddybet i FN's 
børnekonvention, generel bemærkning 
nr. 25 vedrørende det digitale miljø, som 
begge kræver, at der tages hensyn til 
børns sårbarhed, og at der ydes den 
beskyttelse og omsorg, der er nødvendig 
for deres trivsel. Den grundlæggende ret 
til et højt miljøbeskyttelsesniveau, der er 
gennemført i EU-retten og Unionens 
politikker og nedfældet i chartret, bør 
også tages i betragtning ved vurderingen 
af alvoren af den skade, som et AI-system 
kan forårsage, herunder i forbindelse med 
menneskers sundhed og sikkerhed.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Selvstændige AI-systemer, dvs. 
andre højrisiko-AI-systemer end dem, der 
er sikkerhedskomponenter i produkter, 
eller som selv er produkter, bør 
klassificeres som højrisikosystemer, hvis 
de set i lyset af deres tilsigtede formål 
udgør en høj risiko for skade på 
menneskers sundhed og sikkerhed eller 
grundlæggende rettigheder, idet der tages 
hensyn til både sandsynligheden for den 
mulige skade og dens alvorlighed, og hvis 
de anvendes på en række specifikt 
foruddefinerede områder, der er angivet i 
forordningen. Disse systemer udpeges ved 
hjælp af den samme metode og ud fra de 
samme kriterier som i forbindelse med 
eventuelle fremtidige ændringer af listen 
over højrisiko-AI-systemer.

(32) Selvstændige AI-systemer, dvs. 
andre højrisiko-AI-systemer end dem, der 
er sikkerhedskomponenter i produkter, 
eller som selv er produkter, bør 
klassificeres som højrisikosystemer, hvis 
de set i lyset af deres tilsigtede formål 
udgør en høj risiko for skade på 
menneskers sundhed, sikkerhed eller 
fysiske personers grundlæggende 
rettigheder eller Unionens værdier som 
fastsat i artikel 2 i TEU, idet der tages 
hensyn til både sandsynligheden for den 
mulige skade og dens alvorlighed, og hvis 
de anvendes på en række specifikt 
foruddefinerede områder, der er angivet i 
denne forordning. Disse systemer udpeges 
ved hjælp af den samme metode og ud fra 
de samme kriterier som i forbindelse med 
eventuelle fremtidige ændringer af listen 
over højrisiko-AI-systemer.

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) AI-systemer, der anvendes inden 
for uddannelse eller erhvervsuddannelse, 
navnlig til optagelse eller fordeling af 
personer på uddannelsesinstitutioner eller 
til at evaluere personer i forbindelse med 
prøver som en del af eller som en 
forudsætning for deres uddannelse, bør 
betragtes som højrisikosystemer, da de kan 
afgøre menneskers uddannelsesmæssige og 
arbejdsmæssige livsforløb og dermed 
påvirke deres evne til at sikre sig et 
livsgrundlag. Hvis sådanne systemer 
udformes og anvendes forkert, kan de 
krænke retten til uddannelse og retten til 
ikke at blive forskelsbehandlet samt 
opretholde historiske 
diskriminationsmønstre.

(35) AI-systemer, der anvendes inden 
for uddannelse eller erhvervsuddannelse, 
navnlig til optagelse eller fordeling af 
personer på uddannelsesinstitutioner eller 
til at evaluere personer i forbindelse med 
prøver som en del af eller som en 
forudsætning for deres uddannelse, bør 
klassificeres som højrisiko-AI-systemer, 
da de kan afgøre menneskers 
uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige 
livsforløb og dermed påvirke deres evne til 
at sikre sig et livsgrundlag. Hvis sådanne 
systemer udformes og anvendes forkert, 
kan de krænke retten til uddannelse og 
retten til ikke at blive forskelsbehandlet 
samt opretholde historiske 
diskriminationsmønstre. Navnlig børn 
udgør en særlig sårbar gruppe og kræver 
yderligere sikkerhedsforanstaltninger. AI-
systemer, der har til formål at forme 
børns udvikling gennem personlig 
uddannelse eller kognitiv eller 
følelsesmæssig udvikling, bør derfor 
klassificeres som højrisiko-AI-systemer. 

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Et andet område, hvor anvendelsen 
af AI-systemer kræver særlig 
opmærksomhed, er adgangen til og 
benyttelsen af visse væsentlige private og 

(37) Et andet område, hvor anvendelsen 
af AI-systemer kræver særlig 
opmærksomhed, er adgangen til og 
benyttelsen af visse væsentlige private og 
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offentlige tjenester og de fordele, der er 
nødvendige for, at mennesker kan deltage 
fuldt ud i samfundet eller forbedre deres 
levestandard. Navnlig bør AI-systemer, der 
anvendes til at evaluere kreditvurderinger 
eller kreditværdigheden af fysiske 
personer, klassificeres som højrisiko-AI-
systemer, da de afgør menneskers adgang 
til finansielle ressourcer eller væsentlige 
tjenester såsom bolig, elektricitet og 
telekommunikationstjenester. AI-systemer, 
der anvendes til dette formål, kan føre til 
forskelsbehandling af personer eller 
grupper og opretholde historiske 
diskriminationsmønstre, f.eks. på grundlag 
af racemæssig eller etnisk oprindelse, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
eller være med til at skabe nye former for 
diskriminerende virkninger. I betragtning 
af den meget begrænsede indvirkning og 
de alternativer, der er tilgængelige på 
markedet, bør AI-systemer, der anvendes i 
forbindelse med kreditvurderinger og 
vurdering af kreditværdighed, undtages, 
når de tages i brug af mindre udbydere til 
egen brug. Fysiske personer, der ansøger 
om eller modtager offentlige 
bistandsydelser og tjenester fra offentlige 
myndigheder, er typisk afhængige af 
sådanne ydelser og tjenester og befinder 
sig i en sårbar situation i forhold til de 
ansvarlige myndigheder. Hvis der 
anvendes AI-systemer til at afgøre, om der 
skal gives afslag på sådanne ydelser og 
tjenester, eller om de skal reduceres, 
ophæves eller tilbagekræves af 
myndighederne, kan systemerne have en 
betydelig indvirkning på menneskers 
livsgrundlag og krænke deres 
grundlæggende rettigheder såsom retten til 
social beskyttelse, ikkeforskelsbehandling, 
menneskelig værdighed eller adgang til 
effektive retsmidler. Sådanne systemer bør 
derfor klassificeres som højrisikosystemer. 
Ikke desto mindre bør denne forordning 
ikke hindre udviklingen eller anvendelsen 
af innovative tilgange i den offentlige 
forvaltning, som vil kunne drage fordel af 
en bredere anvendelse af AI-systemer, der 

offentlige tjenester og de fordele, der er 
nødvendige for, at mennesker kan deltage 
fuldt ud i samfundet eller forbedre deres 
levestandard. Navnlig bør AI-systemer, der 
anvendes til at evaluere kreditvurderinger 
eller kreditværdigheden af fysiske 
personer, klassificeres som højrisiko-AI-
systemer, da de afgør menneskers adgang 
til finansielle ressourcer eller væsentlige 
tjenester såsom bolig, elektricitet og 
telekommunikationstjenester. AI-systemer, 
der anvendes til dette formål, kan føre til 
forskelsbehandling af personer eller 
grupper og opretholde historiske 
diskriminationsmønstre, f.eks. på grundlag 
af racemæssig eller etnisk oprindelse, 
handicap, alder eller seksuel orientering, 
eller være med til at skabe nye former for 
diskriminerende virkninger. Fysiske 
personer, der ansøger om eller modtager 
offentlige bistandsydelser og tjenester fra 
offentlige myndigheder, er typisk 
afhængige af sådanne ydelser og tjenester 
og befinder sig i en sårbar situation i 
forhold til de ansvarlige myndigheder. 
Hvis der anvendes AI-systemer til at 
afgøre, om der skal gives afslag på sådanne 
ydelser og tjenester, eller om de skal 
reduceres, ophæves eller tilbagekræves af 
myndighederne, kan systemerne have en 
betydelig indvirkning på menneskers 
livsgrundlag og krænke deres 
grundlæggende rettigheder såsom retten til 
social beskyttelse, ikkeforskelsbehandling, 
menneskelig værdighed eller adgang til 
effektive retsmidler. Sådanne systemer bør 
derfor klassificeres som højrisikosystemer. 
Ikke desto mindre bør denne forordning 
ikke hindre udviklingen eller anvendelsen 
af innovative tilgange i den offentlige 
forvaltning, som vil kunne drage fordel af 
en bredere anvendelse af AI-systemer, der 
er i overensstemmelse med reglerne og er 
sikre, forudsat at de ikke indebærer en høj 
risiko for juridiske og fysiske personer. 
Endelig bør AI-systemer, der anvendes til 
at sende beredskabstjenester i 
nødsituationer eller til at tildele prioriteter i 
forbindelse hermed, også klassificeres som 
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er i overensstemmelse med reglerne og er 
sikre, forudsat at de ikke indebærer en høj 
risiko for juridiske og fysiske personer. 
Endelig bør AI-systemer, der anvendes til 
at sende beredskabstjenester i 
nødsituationer eller til at tildele prioriteter i 
forbindelse hermed, også klassificeres som 
højrisikosystemer, da de træffer 
beslutninger i situationer, der er meget 
kritiske for menneskers liv og sundhed og 
for deres ejendom.

højrisikosystemer, da de træffer 
beslutninger i situationer, der er meget 
kritiske for menneskers liv og sundhed og 
for deres ejendom.

Or. en

Begrundelse

Mindre udbydere bør ikke undtages, da virkningen af bias i AI-systemer til vurdering af 
kreditværdighed stadig kan være relevant for menneskers liv, uanset deres antal.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Retshåndhævende myndigheders 
handlinger, der omfatter visse anvendelser 
af AI-systemer, er kendetegnet ved en 
betydelig ubalance i magtforholdet og kan 
føre til overvågning, anholdelse eller 
frihedsberøvelse af fysiske personer samt 
have andre negative indvirkninger på de 
grundlæggende rettigheder, der er sikret i 
chartret. Navnlig kan AI-systemer udvælge 
personer på diskriminerende eller på anden 
måde ukorrekt eller uretfærdig vis, hvis de 
ikke er trænet med data af høj kvalitet, ikke 
opfylder passende krav med hensyn til 
nøjagtighed og robusthed eller ikke er 
korrekt udformede og afprøvet, før de 
bringes i omsætning eller på anden måde 
tages i brug. Desuden kan udøvelsen af 
vigtige grundlæggende processuelle 
rettigheder såsom retten til adgang til 
effektive retsmidler, retten til en retfærdig 
rettergang og retten til et forsvar samt 

(38) Retshåndhævende myndigheders 
handlinger, der omfatter visse anvendelser 
af AI-systemer, er kendetegnet ved en 
betydelig ubalance i magtforholdet og kan 
føre til overvågning, anholdelse eller 
frihedsberøvelse af fysiske personer samt 
have andre negative indvirkninger på de 
grundlæggende rettigheder, der er sikret i 
chartret. Navnlig kan AI-systemer udvælge 
personer på diskriminerende eller på anden 
måde ukorrekt eller uretfærdig vis, hvis de 
ikke er trænet med data af høj kvalitet, ikke 
opfylder passende krav med hensyn til 
nøjagtighed og robusthed eller ikke er 
korrekt udformede og afprøvet, før de 
bringes i omsætning eller på anden måde 
tages i brug. Desuden kan udøvelsen af 
vigtige grundlæggende processuelle 
rettigheder såsom retten til adgang til 
effektive retsmidler, retten til en retfærdig 
rettergang og retten til et forsvar samt 
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uskyldsformodningen hindres, navnlig hvis 
sådanne AI-systemer ikke er tilstrækkeligt 
gennemsigtige, forklarlige og 
dokumenterede. Derfor bør en række AI-
systemer, der er beregnet til anvendelse i 
retshåndhævelsesmæssig sammenhæng, 
hvor det er særlig vigtigt med nøjagtighed, 
pålidelighed og gennemsigtighed for at 
undgå negative virkninger, bevare 
offentlighedens tillid og sikre ansvarlighed 
og effektive retsmidler, klassificeres som 
højrisikosystemer. I betragtning af de 
pågældende aktiviteters karakter og de 
risici, der er forbundet med dem, bør disse 
højrisiko-AI-systemer navnlig omfatte AI-
systemer, der er beregnet til at blive 
anvendt af retshåndhævende myndigheder 
til individuelle risikovurderinger, 
polygrafer og lignende værktøjer, 
påvisning af fysiske personers 
følelsesmæssige tilstand, afsløring af 
deepfake-indhold, vurdering af 
pålideligheden af bevismateriale i 
straffesager, forudsigelse af forekomsten 
eller gentagelsen af en faktisk eller 
potentiel strafbar handling ud fra 
profilering af fysiske personer, vurdering 
af fysiske personers eller gruppers 
personlighedstræk og personlige 
egenskaber eller tidligere kriminelle 
adfærd, profilering i forbindelse med 
afsløring, efterforskning eller 
retsforfølgelse af strafbare handlinger samt 
kriminalanalyser vedrørende fysiske 
personer. AI-systemer, der specifikt er 
beregnet til skatte- og toldmyndigheders 
administrative procedurer, bør ikke 
betragtes som højrisiko-AI-systemer, der 
anvendes af retshåndhævende myndigheder 
med henblik på forebyggelse, afsløring, 
efterforskning og retsforfølgning af 
strafbare handlinger.

uskyldsformodningen hindres, navnlig hvis 
sådanne AI-systemer ikke er tilstrækkeligt 
gennemsigtige, forklarlige og 
dokumenterede. Derfor bør en række AI-
systemer, der er beregnet til anvendelse i 
retshåndhævelsesmæssig sammenhæng, 
hvor det er særlig vigtigt med nøjagtighed, 
pålidelighed og gennemsigtighed for at 
undgå negative virkninger, bevare 
offentlighedens tillid og sikre ansvarlighed 
og effektive retsmidler, klassificeres som 
højrisikosystemer. I betragtning af de 
pågældende aktiviteters karakter og de 
risici, der er forbundet med dem, bør disse 
højrisiko-AI-systemer navnlig omfatte AI-
systemer, der er beregnet til at blive 
anvendt af retshåndhævende myndigheder, 
polygrafer og lignende værktøjer, 
påvisning af fysiske personers 
følelsesmæssige tilstand, afsløring af 
deepfake-indhold, vurdering af 
pålideligheden af bevismateriale i 
straffesager, profilering i forbindelse med 
afsløring, efterforskning eller 
retsforfølgelse af strafbare handlinger samt 
kriminalanalyser vedrørende fysiske 
personer. AI-systemer, der specifikt er 
beregnet til skatte- og toldmyndigheders 
administrative procedurer, bør ikke 
klassificeres som højrisiko-AI-systemer, 
der anvendes af retshåndhævende 
myndigheder med henblik på forebyggelse, 
afsløring, efterforskning og retsforfølgning 
af strafbare handlinger.

Or. en

Begrundelse

Brugen af AI-systemer til forudsigende politiarbejde bør forbydes og ikke blot betragtes som 
høj risiko.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Visse AI-systemer, der er beregnet 
til anvendelse inden for retspleje og i 
demokratiske processer, bør klassificeres 
som højrisikosystemer i betragtning af 
deres potentielt betydelige indvirkning på 
demokratiet, retsstatsprincippet, individets 
frihedsrettigheder samt retten til adgang til 
effektive retsmidler og retten til en 
retfærdig rettergang. Navnlig for at 
imødegå risikoen for forudindtagethed, 
fejl og uigennemsigtighed bør de AI-
systemer, der har til formål at bistå retlige 
myndigheder med at undersøge og fortolke 
fakta og lovgivningen og anvende 
lovgivningen i konkrete, faktuelle sager, 
klassificeres som højrisikosystemer. Denne 
kvalificering bør dog ikke omfatte AI-
systemer, der er beregnet til rent 
supplerende administrative aktiviteter, som 
ikke har indflydelse på den egentlige 
retspleje i de enkelte sager, som f.eks. 
anonymisering eller pseudonymisering af 
retsafgørelser, dokumenter eller data, 
kommunikation mellem personale, 
administrative opgaver eller fordeling af 
ressourcer.

(40) Visse AI-systemer, der er beregnet 
til anvendelse inden for retspleje og i 
demokratiske processer, bør klassificeres 
som højrisikosystemer i betragtning af 
deres potentielt betydelige indvirkning på 
demokratiet, retsstatsprincippet, individets 
frihedsrettigheder samt retten til adgang til 
effektive retsmidler og retten til en 
retfærdig rettergang. Navnlig for at 
imødegå risikoen for bias, fejl og 
uigennemsigtighed bør de AI-systemer, der 
har til formål at bistå retlige myndigheder 
med at undersøge og fortolke fakta og 
lovgivningen og anvende lovgivningen i 
konkrete, faktuelle sager, klassificeres som 
højrisikosystemer. Denne kvalificering bør 
dog ikke omfatte AI-systemer, der er 
beregnet til rent supplerende administrative 
aktiviteter, som ikke har indflydelse på den 
egentlige retspleje i de enkelte sager, som 
f.eks. anonymisering eller 
pseudonymisering af retsafgørelser, 
dokumenter eller data, kommunikation 
mellem personale, administrative opgaver 
eller fordeling af ressourcer. For at 
imødegå risiciene for stemmeretten, der er 
nedfældet i chartrets artikel 39, for 
utilbørlig ekstern indblanding og for 
uforholdsmæssige virkninger for 
demokratiske processer, demokratiet og 
retsstatsprincippet bør AI-systemer, der 
anvendes i politiske kampagner til at 
påvirke fysiske personers stemmeafgivelse 
ved lokale eller nationale valg eller valg til 
Europa-Parlamentet eller med henblik på 
stemmeoptælling og -behandling ved 
sådanne valg, klassificeres som højrisiko-
AI-systemer.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til tilføjelserne til området retlige anliggender og demokrati i bilag III.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Visse AI-systemer bør samtidig 
være underlagt gennemsigtighedskrav og 
klassificeres som højrisiko-AI-systemer i 
betragtning af deres potentiale til at 
vildlede og forårsage både individuel og 
samfundsmæssig skade. Navnlig har AI-
systemer, der genererer deepfake-indhold, 
som repræsenterer eksisterende personer, 
potentiale til både at manipulere de 
fysiske personer, der udsættes for dette 
deepfake-indhold, og skade de personer, 
som repræsenteres eller repræsenteres på 
en misvisende måde i dette indhold, mens 
AI-systemer, der på grundlag af 
begrænsede menneskelige input genererer 
komplekse tekster såsom nyhedsartikler, 
opinionsartikler, romaner, manuskripter 
og videnskabelige artikler ("AI-
forfattere"), har potentiale til at 
manipulere, vildlede eller udsætte fysiske 
personer for indbyggede bias eller 
unøjagtigheder.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Klassificeringen af et AI-system 
som et højrisikosystem i henhold til denne 
forordning bør ikke fortolkes således, at 

(41) Klassificeringen af et AI-system 
som et højrisiko-AI-system i henhold til 
denne forordning bør ikke fortolkes 
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anvendelsen af systemet nødvendigvis er 
lovlig i henhold til andre EU-retsakter eller 
national lovgivning, der er forenelig med 
EU-retten, f.eks. lovgivning om beskyttelse 
af personoplysninger, brug af polygrafer og 
lignende værktøjer eller andre systemer til 
at påvise fysiske personers følelsesmæssige 
tilstand. Enhver sådan anvendelse bør 
fortsat udelukkende ske i 
overensstemmelse med de gældende krav, 
der følger af chartret og de gældende 
afledte EU-retsforskrifter og national ret. 
Denne forordning bør ikke forstås som et 
retsgrundlag for behandling af 
personoplysninger, herunder særlige 
kategorier af personoplysninger, hvor det 
er relevant.

således, at anvendelsen af systemet 
nødvendigvis er lovlig i henhold til andre 
EU-retsakter eller national lovgivning, der 
er forenelig med EU-retten, f.eks. 
lovgivning om beskyttelse af 
personoplysninger, brug af polygrafer og 
lignende værktøjer eller andre systemer til 
at påvise fysiske personers følelsesmæssige 
tilstand. Enhver sådan anvendelse bør 
fortsat udelukkende ske i 
overensstemmelse med de gældende krav, 
der følger af chartret og de gældende 
afledte EU-retsforskrifter og national ret. 
Denne forordning bør ikke forstås som et 
retsgrundlag for behandling af 
personoplysninger, herunder særlige 
kategorier af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) Når det gælder om at sikre, at et 
højrisiko-AI-system yder efter hensigten 
og på sikker vis og ikke bliver en kilde til 
forskelsbehandling som forbudt i henhold 
til EU-retten, er en høj datakvalitet 
afgørende for mange AI-systemers 
ydeevne, navnlig hvis der gøres brug af 
teknikker, der omfatter træning af 
modeller. Trænings-, validerings- og 
prøvningsdatasæt af høj kvalitet kræver, at 
der indføres passende datastyrings- og 
dataforvaltningspraksisser. Trænings-, 
validerings- og prøvningsdatasættene bør 
være tilstrækkeligt relevante, 
repræsentative og fri for fejl og 
fuldstændige i forhold til systemets 
tilsigtede formål. De bør også have de 
relevante statistiske egenskaber, herunder 
med hensyn til de personer eller grupper af 
personer, på hvilke højrisiko-AI-systemet 

(44) Når det gælder om at sikre, at et 
højrisiko-AI-system yder efter hensigten 
og på sikker vis og ikke bliver en kilde til 
forskelsbehandling som forbudt i henhold 
til EU-retten, er en høj datakvalitet 
afgørende for mange AI-systemers 
ydeevne, navnlig hvis der gøres brug af 
teknikker, der omfatter træning af 
modeller. Trænings-, validerings- og 
prøvningsdatasæt af høj kvalitet kræver, at 
der indføres passende datastyrings- og 
dataforvaltningspraksisser. Trænings-, 
validerings- og prøvningsdatasættene bør 
være tilstrækkeligt relevante, 
repræsentative, ajourførte, i videst muligt 
omfang fri for fejl og så fuldstændige som 
muligt med henblik på systemets tilsigtede 
formål eller anvendelser, der med 
rimelighed kan forudses. De bør også have 
de relevante statistiske egenskaber, 
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skal anvendes. Navnlig bør der i trænings-, 
validerings- og prøvningsdatasæt i det 
omfang, det er nødvendigt i lyset af deres 
tilsigtede formål, tages hensyn til de 
egenskaber, karakteristika eller elementer, 
der er særlige for den specifikke 
geografiske, adfærdsmæssige eller 
funktionelle ramme eller kontekst, inden 
for hvilken AI-systemet skal anvendes. 
For at sikre andres ret til beskyttelse mod 
den forskelsbehandling, der kan opstå 
som følge af skævheder i AI-systemer, bør 
udbydere også kunne behandle særlige 
kategorier af personoplysninger for at 
sikre, at partiskhed i forbindelse med 
højrisiko-AI-systemer overvåges, opdages 
og korrigeres som et spørgsmål af 
væsentligt samfundshensyn.

herunder med hensyn til de personer eller 
grupper af personer, som højrisiko-AI-
systemet er tiltænkt eller på hvilke det med 
rimelighed kan forudses at anvendes. 
Navnlig bør der i trænings-, validerings- og 
prøvningsdatasæt i det omfang, det er 
nødvendigt i lyset af deres tilsigtede formål 
eller de anvendelser, der med rimelighed 
kan forudses, tages hensyn til de 
egenskaber, karakteristika eller elementer, 
der er særlige for den specifikke 
geografiske, kulturelle, adfærdsmæssige 
eller funktionelle ramme eller kontekst, 
inden for hvilken AI-systemet påtænkes 
anvendt, eller inden for hvilken det med 
rimelighed kan forudses at blive anvendt.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 10.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse skal sikres i hele AI-
systemets livscyklus. I denne forbindelse 
er principperne om dataminimering og 
databeskyttelse gennem design og 
databeskyttelse gennem 
standardindstillinger som fastsat i EU's 
databeskyttelseslovgivning afgørende, når 
behandlingen af data indebærer 
betydelige risici for fysiske personers 
grundlæggende rettigheder. Udbydere og 
brugere af AI-systemer bør gennemføre 
de nyeste tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte disse 
rettigheder. Sådanne foranstaltninger bør 
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ikke kun omfatte anonymisering og 
kryptering, men også anvendelse af stadig 
mere tilgængelig teknologi, der gør det 
muligt at overføre algoritmer til data og 
opnå værdifuld indsigt uden overførsel 
mellem parterne eller unødvendig 
kopiering af de rå eller strukturerede 
data.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 10.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 45 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45b) Udbydere er måske ikke altid i 
stand til at få adgang til de datasæt, der er 
nødvendige for at udvikle højrisiko-AI-
systemer, f.eks. når brugeren har 
enekontrollen med datasættene, mens 
udbyderen kun leverer værktøjerne og 
teknikkerne til brugeren med henblik på 
at udvikle AI-systemet. Under sådanne 
omstændigheder kan udbyderen ikke 
objektivt opfylde de krav og forpligtelser 
vedrørende kvaliteten af datasæt, der er 
fastsat i denne forordning. Sådanne 
forpligtelser bør derfor opfyldes af 
brugeren på grundlag af en aftale mellem 
udbyderen og brugeren.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 10.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) For at muliggøre håndhævelsen af 
denne forordning og skabe lige vilkår for 
operatørerne og under hensyntagen til de 
forskellige former for tilgængeliggørelse af 
digitale produkter er det vigtigt at sikre, at 
en person, der er etableret i Unionen, under 
alle omstændigheder kan give 
myndighederne alle de nødvendige 
oplysninger om et AI-systems 
overensstemmelse med reglerne. Hvis der 
ikke kan udpeges en importør, skal 
udbydere, der er etableret uden for 
Unionen, inden deres AI-systemer gøres 
tilgængelige i Unionen, derfor ved 
skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget 
repræsentant, der er etableret i Unionen.

(56) For at muliggøre håndhævelsen af 
denne forordning og skabe lige vilkår for 
operatørerne og under hensyntagen til de 
forskellige former for tilgængeliggørelse af 
digitale produkter er det vigtigt at sikre, at 
en person, der er etableret i Unionen, under 
alle omstændigheder kan give 
myndighederne alle de nødvendige 
oplysninger om et AI-systems 
overensstemmelse med reglerne. 
Udbydere, der er etableret uden for 
Unionen, skal derfor ved skriftlig fuldmagt 
udpege en bemyndiget repræsentant, der er 
etableret i Unionen, inden deres AI-
systemer gøres tilgængelige i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 25, stk. 1.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 61

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(61) Standardisering bør spille en central 
rolle med hensyn til at levere tekniske 
løsninger til udbyderne for at sikre 
overholdelsen af denne forordning. 
Overholdelse af harmoniserede standarder 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1025/201254 
bør være et middel for udbydere til at 
påvise overensstemmelse med kravene i 
denne forordning. Kommissionen kan 

(61) Standardisering bør spille en central 
rolle med hensyn til at levere tekniske 
løsninger til udbyderne for at sikre 
overholdelsen af denne forordning. 
Overholdelse af harmoniserede standarder 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1025/201254 
bør være et middel for udbydere til at 
påvise overensstemmelse med kravene i 
denne forordning. For at sikre effektive 
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imidlertid vedtage fælles tekniske 
specifikationer på områder, hvor der ikke 
findes harmoniserede standarder, eller hvor 
de er utilstrækkelige.

standarder og en effektiv standardisering 
som et politisk redskab for Unionen og i 
betragtning af standarders betydning for 
virksomhedernes konkurrenceevne og for 
at sikre overensstemmelse med kravene i 
denne forordning er det nødvendigt at 
sikre en afbalanceret repræsentation af 
interesser ved at tilskynde alle relevante 
interessenter til at deltage i udviklingen af 
standarder. På områder, hvor der ikke 
findes harmoniserede standarder, eller hvor 
standarderne er utilstrækkelige, kan 
Kommissionen vedtage fælles tekniske 
specifikationer.

__________________ __________________
54 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1025/2012 af 
25. oktober 2012 om europæisk 
standardisering, om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/23/EF og 2009/105/EF og om 
ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 
14.11.2012, s. 12).

54 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1025/2012 af 
25. oktober 2012 om europæisk 
standardisering, om ændring af Rådets 
direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 
98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 
2009/23/EF og 2009/105/EF og om 
ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF 
og Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 
14.11.2012, s. 12).

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 40.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) Under visse omstændigheder kan 
hurtig adgang til innovative teknologier 
være afgørende for menneskers sundhed 
og sikkerhed og for samfundet som 

udgår
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helhed. Medlemsstaterne bør derfor af 
ekstraordinære hensyn til den offentlige 
sikkerhed eller beskyttelsen af fysiske 
personers liv og sundhed og beskyttelsen 
af industriel og kommerciel ejendomsret 
kunne tillade omsætning eller 
ibrugtagning af AI-systemer, der ikke har 
været genstand for en 
overensstemmelsesvurdering.

Or. en

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget om at lade artikel 47 udgå.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) For at lette Kommissionens og 
medlemsstaternes arbejde inden for kunstig 
intelligens og øge gennemsigtigheden for 
offentligheden bør udbydere af andre 
højrisiko-AI-systemer end dem, der 
vedrører produkter, der er omfattet af 
relevant eksisterende EU-
harmoniseringslovgivning, pålægges at 
registrere deres højrisiko-AI-system i en 
EU-database, der skal oprettes og forvaltes 
af Kommissionen. Kommissionen bør være 
dataansvarlig for denne database i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2018/172555. For at sikre at databasen 
fungerer efter hensigten, når den tages i 
brug, bør proceduren for oprettelse af 
databasen omfatte, at Kommissionen 
udarbejder funktionsspecifikationer, samt 
en uafhængig revisionsrapport.

(69) For at lette Kommissionens og 
medlemsstaternes arbejde inden for kunstig 
intelligens og øge gennemsigtigheden for 
offentligheden bør udbydere af andre 
højrisiko-AI-systemer end dem, der 
vedrører produkter, der er omfattet af 
relevant eksisterende EU-
harmoniseringslovgivning, pålægges at 
registrere deres højrisiko-AI-system i en 
EU-database, der skal oprettes og forvaltes 
af Kommissionen. Brugere, der er 
offentlige myndigheder eller EU-
institutioner, -organer, -kontorer og 
-agenturer eller brugere, der handler på 
deres vegne, bør også registrere sig i EU-
databasen, inden de ibrugtager eller 
anvender et højrisiko-AI-system. 
Kommissionen bør være dataansvarlig for 
denne database i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2018/172555. For at sikre at databasen 
fungerer efter hensigten, når den tages i 
brug, bør proceduren for oprettelse af 
databasen omfatte, at Kommissionen 
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udarbejder funktionsspecifikationer, samt 
en uafhængig revisionsrapport.

__________________ __________________
55 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

55 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 51.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 76

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76) For at fremme en gnidningsløs, 
effektiv og harmoniseret gennemførelse af 
denne forordning bør der nedsættes et 
europæisk udvalg for kunstig intelligens. 
Udvalget bør være ansvarligt for en række 
rådgivningsopgaver såsom udtalelser, 
henstillinger, rådgivning eller vejledning 
om spørgsmål vedrørende gennemførelsen 
af denne forordning, herunder med hensyn 
til tekniske specifikationer eller 
eksisterende standarder, der er relateret til 
de krav, der er fastsat i denne forordning, 
samt rådgive og bistå Kommissionen i 
forbindelse med specifikke spørgsmål 
vedrørende kunstig intelligens.

(76) For at fremme en gnidningsløs, 
effektiv og konsekvent gennemførelse af 
denne forordning og forhindre 
fragmentering af det indre marked bør der 
nedsættes et europæisk udvalg for kunstig 
intelligens. Udvalget bør være ansvarligt 
for en række rådgivningsopgaver såsom 
udtalelser, henstillinger, rådgivning eller 
vejledning om spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning, 
herunder med hensyn til tekniske 
specifikationer eller eksisterende 
standarder, der er relateret til de krav, der 
er fastsat i denne forordning, samt rådgive 
og bistå Kommissionen i forbindelse med 
specifikke spørgsmål vedrørende kunstig 
intelligens, herunder i forbindelse med 
ændringer af bilagene, navnlig bilaget 
med listen over højrisiko-AI-systemer. For 
at bidrage til en effektiv og harmoniseret 
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håndhævelse af denne forordning bør 
udvalget også kunne udstede henstillinger 
til de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder med henblik på at yde 
bistand til bilæggelse af sager, der 
involverer to eller flere medlemsstater, og 
hvor de nationale kompetente 
myndigheder er uenige.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringerne i kapitlet om forvaltning.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 76 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(76a) For at sikre en ensartet og 
konsekvent tilgang til udviklingen og 
anvendelsen af AI-systemer inden for de 
forskellige berørte områder og sektorer og 
for at sikre synergier og komplementaritet 
bør udvalget samarbejde tæt med andre 
relevante institutioner, organer, kontorer, 
agenturer og udvalg, der er etableret på 
EU-plan, herunder Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, Det 
Europæiske Databeskyttelsesråd, 
Datainnovationsrådet, der er oprettet ved 
... [forordningen om europæisk 
datastyring], og Det Europæiske Råd for 
Digitale Tjenester, der er oprettet ved ... 
[forordningen om digitale tjenester]. 
Derudover bør udvalget regelmæssigt 
høre og arbejde med repræsentanter for 
erhvervslivet, SMV'er og nystartede 
virksomheder og relevante 
civilsamfundsorganisationer såsom ikke-
statslige organisationer (NGO'er), 
forbrugerorganisationer, 
arbejdsmarkedets parter og den 
akademiske verden.
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Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Betragtning 77

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77) Medlemsstaterne spiller en central 
rolle i anvendelsen og håndhævelsen af 
denne forordning. I den forbindelse bør 
hver medlemsstat udpege en eller flere 
nationale kompetente myndigheder til at 
føre tilsyn med anvendelsen og 
gennemførelsen af denne forordning. For at 
øge organisationseffektiviteten for 
medlemsstaternes vedkommende og for at 
oprette et officielt kontaktpunkt for 
offentligheden og andre modparter på 
nationalt plan og EU-plan bør der i hver 
medlemsstat udpeges en national 
myndighed som national 
tilsynsmyndighed.

(77) Medlemsstaterne spiller en central 
rolle i anvendelsen og håndhævelsen af 
denne forordning. I den forbindelse bør 
hver medlemsstat udpege en eller flere 
nationale kompetente myndigheder til at 
føre tilsyn med anvendelsen og 
gennemførelsen af denne forordning. For at 
øge organisationseffektiviteten for 
medlemsstaternes vedkommende og for at 
oprette et officielt kontaktpunkt for 
offentligheden og andre modparter på 
nationalt plan og EU-plan bør der i hver 
medlemsstat udpeges en enkelt national 
myndighed som national 
tilsynsmyndighed. Denne nationale 
tilsynsmyndighed bør fungere som 
ledende myndighed og bør også 
repræsentere sin medlemsstat i udvalget. 
Hvis den udpegede nationale 
tilsynsmyndighed ikke er den nationale 
databeskyttelsesmyndighed, bør den 
nationale tilsynsmyndighed handle i tæt 
samarbejde med den nationale 
databeskyttelsesmyndighed for at sikre en 
konsekvent og effektiv gennemførelse af 
databeskyttelsesrettigheder og 
-forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 59.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Betragtning 78

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(78) Alle udbydere bør have et system 
til overvågning efter omsætning, således at 
det sikres, at udbydere af højrisiko-AI-
systemer tager erfaringerne med 
anvendelse af højrisiko-AI-systemer i 
betragtning, når de vil forbedre deres 
systemer og design- og 
udviklingsprocessen, og at de kan træffe 
eventuelle korrigerende foranstaltninger 
rettidigt. Dette system er også afgørende 
for at sikre, at eventuelle risici som følge af 
AI-systemer, der fortsætter med at "lære" 
efter at være bragt i omsætning eller taget i 
brug, kan imødegås mere effektivt og 
rettidigt. I den forbindelse bør udbyderne 
også forpligtes til at have et system til 
indberetning til de relevante myndigheder 
af alvorlige hændelser eller overtrædelser 
af national lovgivning eller EU-lovgivning, 
der beskytter de grundlæggende rettigheder 
som følge af anvendelsen af deres AI-
systemer.

(78) Alle udbydere bør have et system 
til overvågning efter omsætning, således at 
det sikres, at udbydere af højrisiko-AI-
systemer tager erfaringerne med 
anvendelse af højrisiko-AI-systemer i 
betragtning, når de vil forbedre deres 
systemer og design- og 
udviklingsprocessen, og at de kan træffe 
eventuelle korrigerende foranstaltninger 
rettidigt. Dette system er også afgørende 
for at sikre, at eventuelle risici som følge af 
AI-systemer, der fortsætter med at "lære" 
efter at være bragt i omsætning eller taget i 
brug, kan imødegås mere effektivt og 
rettidigt. I den forbindelse bør udbyderne 
også forpligtes til at have et system til 
indberetning til de relevante myndigheder 
eller, hvis det er relevant, til 
Kommissionen af alvorlige hændelser, 
funktionsfejl eller overtrædelser af 
national lovgivning eller EU-lovgivning, 
der beskytter de grundlæggende rettigheder 
som følge af anvendelsen af deres AI-
systemer, og til at træffe passende 
korrigerende foranstaltninger. Brugere 
bør også indberette alle alvorlige 
hændelser eller overtrædelser af national 
lovgivning eller EU-lovgivning, der 
beskytter de grundlæggende rettigheder 
som følge af anvendelsen af deres AI-
systemer, når de bliver opmærksomme på 
sådanne alvorlige hændelser eller 
overtrædelser, til de relevante 
myndigheder eller, hvis det er relevant, til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til artikel 62.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Betragtning 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80a) I betragtning af denne forordnings 
mål, nemlig at sikre et ensartet niveau for 
beskyttelse af fysiske personers sundhed, 
sikkerhed og grundlæggende rettigheder, 
at sikre beskyttelsen af Unionens værdier 
som fastsat i artikel 2 i TEU og at sikre 
den frie bevægelighed for AI-systemer i 
hele Unionen og under hensyntagen til, at 
afbødningen af AI-systemers risici for 
sådanne rettigheder ikke nødvendigvis 
kan sikres tilstrækkeligt på nationalt plan 
eller kan være genstand for divergerende 
fortolkninger, som i sidste ende kan føre 
til et uensartet beskyttelsesniveau for 
fysiske personer og skabe 
markedsfragmentering, bør 
Kommissionen på eget initiativ eller efter 
henstilling fra udvalget have beføjelse til 
at indlede procedurer. Sådanne 
procedurer bør indledes, hvis 
Kommissionen eller udvalget har 
tilstrækkelig grund til at antage, at en 
overtrædelse af denne forordning udgør 
en udbredt overtrædelse eller en udbredt 
overtrædelse med en EU-dimension, eller 
hvis AI-systemet udgør en risiko, der 
påvirker eller sandsynligvis vil påvirke 
mindst 45 millioner mennesker i Unionen, 
eller hvis overtrædelsen påvirker fysiske 
personer i mindst to medlemsstater, og de 
medlemsstater, der er ansvarlige for at 
håndhæve denne forordning, ikke har 
truffet nogen foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den nye artikel 68a.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Betragtning 80 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80b) Når Kommissionen indleder 
procedurer, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder i de berørte 
medlemsstater udelukkes fra at udøve 
deres undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser i forbindelse med 
den relevante operatør eller de relevante 
operatører for at undgå overlapning, 
uoverensstemmelser og risici set ud fra 
princippet ne bis in idem. Af 
effektivitetshensyn bør de nationale 
tilsynsmyndigheder dog ikke forhindres i 
at udøve deres beføjelser til at bistå 
Kommissionen på dennes anmodning i 
udførelsen af dens opgaver eller i 
forbindelse med anden adfærd, herunder 
adfærd udvist af den samme operatør, 
som formodes at være en ny overtrædelse. 
De nationale tilsynsmyndigheder samt 
udvalget og andre nationale kompetente 
myndigheder bør, hvis det er relevant, 
give Kommissionen alle de oplysninger og 
den bistand, der er nødvendig for, at den 
kan udføre sine opgaver effektivt. 
Kommissionen bør holde de nationale 
tilsynsmyndigheder underrettet om 
udøvelsen af sine beføjelser, hvis det er 
relevant. I denne forbindelse bør 
Kommissionen i givet fald tage hensyn til 
relevante vurderinger foretaget af 
udvalget eller de berørte nationale 
tilsynsmyndigheder og til alt relevant 
bevismateriale og alle relevante data, som 
de har indsamlet, uden at dette berører 
Kommissionens beføjelser til og ansvar 
for at foretage yderligere undersøgelser 
efter behov.

Or. en
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Begrundelse

Tilpasning til den nye artikel 68a.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Betragtning 80 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80c) I betragtning af de særlige 
udfordringer, der kan opstå i 
bestræbelserne på at sikre, at relevante 
operatører overholder reglerne, og 
betydningen af at gøre dette effektivt og 
under hensyntagen til indvirkningen af 
deres AI-systemer og de skader, som de 
kan forvolde, bør Kommissionen have 
stærke undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser, således at den 
kan undersøge, håndhæve og overvåge de 
regler, der er fastsat i denne forordning 
under fuld overholdelse af 
proportionalitetsprincippet og de berørte 
parters rettigheder og interesser.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den nye artikel 68b.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Betragtning 80 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80d) Kommissionen bør have adgang til 
alle relevante dokumenter, oplysninger og 
data, der er nødvendige for at indlede og 
gennemføre undersøgelser og for at 
overvåge overholdelsen af denne 
forordning, uanset deres form eller 
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format, eller hvordan eller hvor de 
opbevares. Kommissionen bør direkte 
kunne kræve, at de berørte operatører 
fremlægger alle relevante beviser, 
oplysninger og data. Derudover bør 
Kommissionen kunne anmode om alle 
relevante oplysninger fra offentlige 
myndigheder, organer eller agenturer i 
medlemsstaten eller fra enhver fysisk eller 
juridisk person med henblik på 
håndhævelse af denne forordning. 
Kommissionen bør tillægges beføjelser til 
at kræve adgang til og forklaringer 
vedrørende databaser, algoritmer og 
kildekoder, til med deres samtykke at 
indhente udtalelser fra enhver person, der 
kan tænkes at være i besiddelse af nyttige 
oplysninger, og til at registrere den 
pågældende persons udtalelse. 
Kommissionen bør kunne gennemføre de 
nødvendige fjerninspektioner og 
inspektioner på stedet, og den bør have 
beføjelse til at få adgang til alle lokaler, 
arealer eller transportmidler, som 
operatøren anvender som led i sit erhverv, 
sin forretning, sit håndværk eller sit fag. 
Kommissionen bør også tillægges 
beføjelser til at foretage de inspektioner, 
der er nødvendige for at håndhæve denne 
forordning. Hvis Kommissionen 
konstaterer, at den eller de pågældende 
operatører ikke opfylder kravene i denne 
forordning, bør den have beføjelse til at 
vedtage afgørelser og pålægge bøder. Hvis 
der er risiko for alvorlig og uoprettelig 
skade for fysiske personer som følge af 
manglende opfyldelse af kravene, bør 
Kommissionen kunne træffe 
foranstaltninger, hvor det er behørigt 
begrundet og forholdsmæssigt, og hvor 
der ikke er andre midler til rådighed til at 
forebygge eller afbøde en sådan skade. 
Disse undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser skal supplere 
Kommissionens mulighed for at anmode 
de nationale tilsynsmyndigheder og andre 
medlemsstaters myndigheder om bistand, 
f.eks. ved at levere oplysninger eller i 
forbindelse med udøvelsen af disse 
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beføjelser.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den nye artikel 68b.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Betragtning 83

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(83) For at sikre et tillidsfuldt og 
konstruktivt samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder på EU-plan og 
nationalt plan bør alle de parter, der er 
involveret i anvendelsen af denne 
forordning, respektere fortroligheden af 
oplysninger og data, der er indhentet under 
udførelsen af deres opgaver.

(83) For at sikre et tillidsfuldt og 
konstruktivt samarbejde mellem de 
kompetente myndigheder på EU-plan og 
nationalt plan bør alle de parter, der er 
involveret i anvendelsen af denne 
forordning, respektere fortroligheden af 
oplysninger og data, der er indhentet under 
udførelsen af deres opgaver. De relevante 
kompetente myndigheder bør træffe 
passende cybersikkerhedsforanstaltninger 
og organisatoriske foranstaltninger for at 
beskytte sikkerheden og fortroligheden af 
de oplysninger og data, der indhentes 
under udførelsen af deres opgaver og 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til ændringen af artikel 70.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Betragtning 84 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84a) Overholdelse af denne forordning 
bør kunne håndhæves ved, at 
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Kommissionen kan pålægge bøder, når 
den gennemfører procedurer i henhold til 
den fremgangsmåde, der er fastlagt i 
denne forordning. Med henblik herpå bør 
der også fastsættes passende niveauer for 
bøder i tilfælde af manglende 
overholdelse af forpligtelserne og brud på 
procedurereglerne med passende 
forældelsesfrister.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til de nye håndhævelsesbeføjelser, som Kommissionen får tildelt i kapitlet om 
håndhævelse.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Betragtning 84 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(84b) Fysiske og juridiske personer og 
grupper af fysiske eller juridiske personer 
bør have ret til adgang til 
forholdsmæssige og effektive retsmidler. 
De bør navnlig have ret til at indgive en 
klage over udbydere eller brugere af AI-
systemer og modtage erstatning for 
enhver direkte skade eller ethvert direkte 
tab, som de har lidt med hensyn til deres 
sundhed, sikkerhed eller grundlæggende 
rettigheder som følge af udbyderens eller 
brugerens overtrædelse af denne 
forordning. Uden at det berører anden 
administrativ eller udenretslig 
klageadgang, bør fysiske og juridiske 
personer og grupper af fysiske eller 
juridiske personer også have ret til 
effektive retsmidler med hensyn til en 
juridisk bindende afgørelse truffet af en 
national tilsynsmyndighed eller af 
Kommissionen vedrørende dem eller, hvis 
den nationale tilsynsmyndighed ikke 
behandler en klage, ikke underretter 
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klageren om forløbet eller det foreløbige 
resultat af den indgivne klage eller ikke 
opfylder sin forpligtelse til at træffe en 
endelig afgørelse med hensyn til klagen.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til de nye bestemmelser om klageadgang.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) harmoniserede regler for 
omsætning, ibrugtagning og anvendelse af 
systemer med kunstig intelligens ("AI-
systemer") i Unionen

a) harmoniserede regler for udvikling, 
omsætning, ibrugtagning og anvendelse af 
systemer med kunstig intelligens ("AI-
systemer") i Unionen

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) harmoniserede regler om 
højrisiko-AI-systemer for at sikre et højt 
niveau af troværdighed og beskyttelse af 
sundhed, sikkerhed, grundlæggende 
rettigheder og Unionens værdier som 
fastsat i artikel 2 i TEU

Or. en
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) harmoniserede 
gennemsigtighedsregler for AI-systemer, 
der er beregnet til at interagere med 
fysiske personer, systemer til 
følelsesgenkendelse og systemer til 
biometriske kategorisering, samt AI-
systemer, der anvendes til at generere 
eller manipulere billed-, lyd- eller 
videoindhold

d) harmoniserede 
gennemsigtighedsregler for AI-systemer

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) udbydere, der omsætter eller 
ibrugtager AI-systemer i Unionen, uanset 
om samme udbydere er etablerede i 
Unionen eller i et tredjeland

a) operatører, der omsætter eller 
ibrugtager AI-systemer i Unionen, uanset 
om samme operatører er etablerede i 
Unionen eller i et tredjeland

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) udbydere og brugere af AI-
systemer, der befinder sig i et tredjeland, 
hvis det output, der produceres af systemet, 
anvendes i Unionen.

c) udbydere og brugere af AI-
systemer, der befinder sig i et tredjeland, 
hvis det output, der produceres af systemet, 
anvendes i Unionen eller påvirker fysiske 
personer i Unionen
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Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) fysiske personer, der påvirkes af 
anvendelsen af et AI-system.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne forordning bør også finde 
anvendelse på Unionens institutioner, 
kontorer, organer og agenturer, når de 
fungerer som udbyder eller bruger af et 
AI-system.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. EU-retten om beskyttelse af 
personoplysninger, privatlivets fred og 
kommunikationshemmeligheden finder 
anvendelse på personoplysninger, der 
behandles i forbindelse med de rettigheder 
og forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning. Denne forordning berører 
ikke forordning (EU) 2016/679, 
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forordning (EU) 2018/1725, direktiv 
2002/58/EF eller direktiv (EU) 2016/680.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) "system med kunstig intelligens" 
(AI-system): software, der er udviklet ved 
hjælp af en eller flere af de i bilag I anførte 
teknikker og tilgange, og som med henblik 
på et givet sæt mål, der er fastsat af 
mennesker, kan generere output såsom 
indhold, forudsigelser, anbefalinger eller 
beslutninger, der påvirker de miljøer, de 
interagerer med

1) "system med kunstig intelligens" 
(AI-system): software, der er udviklet ved 
hjælp af en eller flere af de i bilag I anførte 
teknikker og tilgange, og som med henblik 
på et givet sæt mål, der er fastsat af 
mennesker, kan generere output såsom 
indhold, forudsigelser, hypoteser, 
anbefalinger eller beslutninger, der 
påvirker de miljøer, de interagerer med

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) "bruger": enhver fysisk eller 
juridisk person, offentlig myndighed eller 
ethvert agentur eller andet organ, der 
anvender et AI-system under sin 
myndighed, medmindre AI-systemet 
anvendes som led i en personlig 
ikkeerhvervsmæssig aktivitet

4) "bruger": enhver fysisk eller 
juridisk person, offentlig myndighed eller 
ethvert agentur eller andet organ, der 
anvender et AI-system under sin 
myndighed og som led i sin 
erhvervsmæssige aktivitet

Or. en



PE731.563v01-00 48/166 PR\1254442DA.docx

DA

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) "sikkerhedskomponent i et produkt 
eller et system": en komponent i et produkt 
eller et system, som har en 
sikkerhedsfunktion for det pågældende 
produkt eller system eller i tilfælde af svigt 
eller funktionsfejl, som bringer menneskers 
sundhed og sikkerhed eller ejendom i fare, 
i produktet eller systemet

14) "sikkerhedskomponent i et produkt 
eller et system": en komponent i et produkt 
eller et system, som har en 
sikkerhedsfunktion for det pågældende 
produkt eller system, eller som i tilfælde af 
svigt eller funktionsfejl bringer menneskers 
sundhed og sikkerhed eller fysiske 
personers grundlæggende rettigheder i 
fare eller beskadiger ejendom

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "brugsanvisning": oplysninger fra 
udbyderen med henblik på at informere 
brugeren om navnlig et AI-systems 
tilsigtede formål og korrekte anvendelse, 
herunder de specifikke geografiske, 
adfærdsmæssige eller funktionelle rammer, 
inden for hvilke højrisiko-AI-systemet skal 
anvendes

15) "brugsanvisning": oplysninger fra 
udbyderen på et varigt medium med 
henblik på at informere brugeren om 
navnlig et AI-systems tilsigtede formål og 
korrekte anvendelse og oplysninger om 
eventuelle forholdsregler, der skal træffes, 
herunder de specifikke geografiske, 
adfærdsmæssige eller funktionelle rammer, 
inden for hvilke højrisiko-AI-systemet skal 
anvendes

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) "tilbagekaldelse af et AI-system": 
enhver foranstaltning, der har til formål at 
opnå, at et AI-system, der allerede er gjort 
tilgængeligt for brugerne, returneres til 
udbyderen

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) "bemyndiget organ": et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, der er 
udpeget i overensstemmelse med denne 
forordning og anden relevant EU-
harmoniseringslovgivning

22) "bemyndiget organ": et 
overensstemmelsesvurderingsorgan, der er 
bemyndiget i overensstemmelse med 
artikel 32 i denne forordning og med anden 
relevant EU-harmoniseringslovgivning

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) "væsentlig ændring": en ændring af 
et AI-system efter dets omsætning eller 
ibrugtagning, som har indvirkning på AI-
systemets overensstemmelse med de i 
afsnit III, kapitel 2, i denne forordning 
fastsatte krav, eller som medfører en 
ændring af det tilsigtede formål, med 
hensyn til hvilket AI-systemet er vurderet

23) "væsentlig ændring": en ændring 
eller en række ændringer af et AI-system 
efter dets omsætning eller ibrugtagning, 
som har indvirkning på AI-systemets 
overensstemmelse med de i afsnit III, 
kapitel 2, i denne forordning fastsatte krav, 
eller som medfører en ændring af det 
tilsigtede formål, med hensyn til hvilket 
AI-systemet er vurderet eller med hensyn 
til dets ydeevne

Or. en
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Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) "valideringsdata": data, der 
anvendes til at foretage en evaluering af det 
trænede AI-system og til at justere blandt 
andet systemets ikkelærbare parametre og 
dets læringsproces for at forhindre 
overtilpasning, idet valideringsdatasættet 
kan være et separat datasæt eller en del af 
træningsdatasættet med enten en fast eller 
en variabel opdeling

30) "valideringsdata": data, der 
anvendes til at foretage en evaluering af det 
trænede AI-system og til at justere blandt 
andet systemets ikkelærbare parametre og 
dets læringsproces for at forhindre 
undertilpasning eller overtilpasning, idet 
valideringsdatasættet kan være et separat 
datasæt eller en del af træningsdatasættet 
med enten en fast eller en variabel opdeling

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) "biometriske data": 
personoplysninger, der som følge af 
specifik teknisk behandling vedrørende en 
fysisk persons fysiske, fysiologiske eller 
adfærdsmæssige karakteristika muliggør 
eller bekræfter en entydig identifikation af 
vedkommende, som f.eks. ansigtsbilleder 
eller fingeraftryksoplysninger

33) "biometriske data": biometriske 
data som defineret i artikel 4, nr. 14), i 
forordning (EU) 2016/679

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 33 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a) "biometribaserede data": data, der 
hidrører fra en specifik teknisk 
behandling vedrørende en fysisk persons 
fysiske, fysiologiske eller adfærdsmæssige 
signaler, f.eks. ansigtsudtryk, bevægelser, 
puls, stemme, tastetryk eller gangart, som 
måske eller måske ikke vil muliggøre eller 
bekræfte en entydig identifikation af en 
fysisk person

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 33 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33b) "subliminale teknikker": 
teknikker, der anvender sansestimuli 
såsom billeder, tekst eller lyde, der ligger 
under eller over tærsklen for bevidst 
menneskelig opfattelse

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 33 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33c) "særlige kategorier af 
personoplysninger": de kategorier af 
personoplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 
2016/679

Or. en
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) "system til følelsesgenkendelse": et 
AI-system, der har til formål at genkende 
eller udlede fysiske personers følelser eller 
hensigter på grundlag af deres biometriske 
data

34) "system til følelsesgenkendelse": et 
AI-system, der har til formål at genkende 
eller udlede fysiske personers følelser, 
tanker, sindstilstande eller hensigter på 
grundlag af deres biometriske eller 
biometribaserede data

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) "system til biometrisk 
kategorisering": et AI-system, der har til 
formål at tildele fysiske personer bestemte 
kategorier såsom køn, alder, hårfarve, 
øjenfarve, tatoveringer, etnisk oprindelse, 
seksuel orientering eller politisk 
overbevisning på grundlag af deres 
biometriske data

35) "system til biometrisk 
kategorisering": et AI-system, der har til 
formål at tilskrive fysiske personer 
bestemte kategorier såsom køn, alder, 
hårfarve, øjenfarve, tatoveringer, etnisk 
oprindelse, helbredstilstand, mentale eller 
fysiske evner, adfærdsmønstre eller 
personlighedstræk, seksuel orientering 
eller politisk overbevisning på grundlag af 
deres biometriske eller biometribaserede 
data

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 42



PR\1254442DA.docx 53/166 PE731.563v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) "national tilsynsmyndighed": den 
myndighed, som en medlemsstat giver 
ansvaret for at gennemføre og anvende 
denne forordning, koordinere de 
aktiviteter, der er betroet den pågældende 
medlemsstat, fungere som eneste 
kontaktpunkt for Kommissionen og 
repræsentere medlemsstaten i Det 
Europæiske Udvalg for Kunstig Intelligens

42) "national tilsynsmyndighed": en 
offentlig myndighed, som en medlemsstat 
giver ansvaret for at gennemføre og 
anvende denne forordning, koordinere de 
aktiviteter, der er betroet den pågældende 
medlemsstat, fungere som eneste 
kontaktpunkt for Kommissionen og 
repræsentere medlemsstaten i Det 
Europæiske Udvalg for Kunstig Intelligens

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – point 44 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) "alvorlig hændelse": enhver 
hændelse, som direkte eller indirekte fører, 
kunne have ført eller kan føre til et af 
følgende udfald:

44) "alvorlig hændelse": enhver 
hændelse eller funktionsfejl, som direkte 
eller indirekte fører, kunne have ført eller 
kan føre til et af følgende udfald:

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 44 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44a) "personoplysninger": 
personoplysninger som defineret i 
artikel 4, nr. 1), i forordning (EU) 
2016/679

Or. en
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Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 44 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44b) "andre oplysninger end 
personoplysninger": oplysninger, der ikke 
er personoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 44 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44c) "risiko": kombinationen af 
sandsynligheden for, at der forekommer 
en fare, som forårsager skade, og skadens 
sværhedsgrad

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 44 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44d) "udbredt overtrædelse":
a) enhver handling eller undladelse, 
der er i strid med EU-retlige regler, som 
beskytter enkeltpersoners interesser, og 
som har skadet eller må antages at kunne 
skade de kollektive interesser for 
enkeltpersoner med bopæl i mindst to 
medlemsstater ud over den medlemsstat, 
hvor:
i) handlingen eller undladelsen har 
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sin oprindelse eller har fundet sted
ii) den pågældende udbyder eller, 
hvis det er relevant, dennes bemyndigede 
repræsentant er etableret, eller
iii) brugeren er etableret, når 
overtrædelsen er begået af brugeren
b) enhver handling eller undladelse, 
der er i strid med EU-retlige regler, som 
beskytter enkeltpersoners interesser, og 
som har skadet, skader eller må antages 
at kunne skade enkeltpersoners kollektive 
interesser, og som har fælles træk, 
herunder samme ulovlige praksis og 
tilsidesættelse af den samme interesse, og 
som begås samtidigt af den samme 
operatør i mindst tre medlemsstater

Or. en

Begrundelse

Der er indført en definition af udbredt overtrædelse for at præcisere de betingelser, der 
udløser Kommissionens indgriben, jf. kapitlet om håndhævelse. Definitionen stammer fra 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om 
samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 
forbrugerbeskyttelse og er tilpasset nærværende forordning.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 16 – nr. 16 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44e) "udbredt overtrædelse med en EU-
dimension": en udbredt overtrædelse, der 
har skadet eller må antages at kunne 
skade enkeltpersoners kollektive 
interesser i mindst to tredjedele af 
medlemsstaterne, der tilsammen tegner 
sig for mindst to tredjedele af Unionens 
befolkning.

Or. en
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) omsætning, ibrugtagning eller 
anvendelse af et AI-system til at foretage 
individuelle risikovurderinger af fysiske 
personer med henblik på at vurdere 
risikoen for, at en fysisk person begår 
eller på ny begår en lovovertrædelse, eller 
til at forudsige forekomsten eller 
gentagelsen af en faktisk eller potentiel 
strafbar handling på grundlag af 
profilering af en fysisk person eller på 
grundlag af vurdering af fysiske 
personers eller grupper af fysiske 
personers personlighedstræk, 
karakteristika eller tidligere kriminel 
adfærd

Or. en

Begrundelse

Forudsigende politiarbejde krænker den menneskelige værdighed og uskyldsformodningen 
indebærer en særlig risiko for forskelsbehandling. Dette indsættes derfor blandt de forbudte 
former for praksis.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne artikel berører ikke andre 
forbud, der finder anvendelse, hvor en AI-
praksis krænker anden lovgivning, 
herunder databeskyttelseslovgivning, 
lovgivning om ikkeforskelsbehandling, 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og 
konkurrencelovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) AI-systemerne er beregnet til at 
blive anvendt på et af de områder, der er 
anført i punkt 1-8 i bilag III

udgår

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) AI-systemerne udgør en risiko for 
skade på menneskers sundhed og 
sikkerhed eller en risiko for negativ 
indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder, som med hensyn til 
alvorlighed og sandsynlighed svarer til 
eller er større end risikoen for skade eller 
negativ indvirkning ved de højrisiko-AI-
systemer, der allerede er nævnt i bilag III.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen tillægges beføjelser 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 73 med 
henblik på at ændre bilag III ved at tilføje 
områder med højrisiko-AI-systemer, hvor 
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en type AI-system udgør en risiko for 
skade på sundhed og sikkerhed, en risiko 
for negativ indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder eller en risiko 
for overtrædelse af Unionens værdier som 
fastsat i artikel 2 i TEU, og denne risiko 
for så vidt angår alvorlighed og 
sandsynlighed svarer til eller er større end 
risikoen for skade eller negativ 
indvirkning ved de højrisiko-AI-systemer, 
der anvendes inden for de i bilag III 
anførte områder.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved vurdering, jf. stk. 1, af, om et 
AI-system udgør en risiko for skade på 
menneskers sundhed og sikkerhed eller en 
risiko for negativ indvirkning på de 
grundlæggende rettigheder, som svarer til 
eller er større end risikoen for skade ved 
de højrisiko-AI-systemer, der allerede er 
nævnt i bilag III, tager Kommissionen 
hensyn til følgende kriterier:

2. Ved vurdering af et AI-system, jf. 
stk. 1 tager Kommissionen hensyn til 
følgende kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) i hvilket omfang AI-systemet er 
blevet anvendt eller sandsynligvis vil blive 
anvendt

b) i hvilket omfang AI-systemet er 
blevet anvendt eller sandsynligvis vil blive 
anvendt, herunder fejlanvendelse, der med 
rimelighed kan forudses
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Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) typen og arten af de data, der 
behandles og anvendes af AI-systemet

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) i hvilket omfang anvendelsen af AI-
systemet allerede har forvoldt skade på 
menneskers sundhed og sikkerhed, har haft 
negativ indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder eller har givet anledning til 
betydelig bekymring med hensyn til 
forekomsten af en sådan skade eller 
negativ indvirkning, hvilket er afspejlet i 
rapporter eller dokumenterede påstande, 
der er indgivet til de nationale kompetente 
myndigheder

c) i hvilket omfang anvendelsen af AI-
systemet allerede har forvoldt skade på 
fysiske personer, har overtrådt Unionens 
værdier som fastsat i artikel 2 i TEU, har 
forvoldt skade på menneskers sundhed og 
sikkerhed, har haft en negativ indvirkning 
på de grundlæggende rettigheder eller har 
givet anledning til betydelig bekymring 
med hensyn til forekomsten af en sådan 
skade eller negativ indvirkning, hvilket er 
afspejlet i rapporter eller dokumenterede 
påstande, der er indgivet til de nationale 
kompetente myndigheder, til 
Kommissionen, til udvalget, til EDPS eller 
til Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) det potentielle omfang af en sådan 
skade eller negativ indvirkning, navnlig 
med hensyn til alvorlighed og mulighed for 
påvirkning af flere personer

d) det potentielle omfang af en sådan 
skade eller negativ indvirkning, navnlig 
med hensyn til alvorlighed og mulighed for 
påvirkning af flere personer eller for i 
uforholdsmæssig grad at påvirke en 
bestemt gruppe af personer

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) i hvilket omfang det resultat, AI-
systemet giver, let kan ændres, idet 
resultater, der har indvirkning på 
menneskers sundhed eller sikkerhed, ikke 
anses for let at kunne ændres

g) i hvilket omfang det resultat, AI-
systemet giver, let kan ændres, idet 
resultater, der har indvirkning på 
menneskers sundhed, sikkerhed eller 
grundlæggende rettigheder eller 
Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i 
TEU, ikke anses for let at kunne ændres

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når den vurderer, om et AI-system 
udgør en risiko for skade på menneskers 
sundhed og sikkerhed eller en risiko for 
negativ indvirkning på de grundlæggende 
rettigheder, som svarer til eller er større 
end risikoen ved højrisiko-AI-systemerne, 
hører Kommissionen, hvis det er relevant, 
repræsentanter for de grupper, som AI-
systemet påvirker, industrien, uafhængige 
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eksperter og civilsamfundsorganisationer. 
Kommissionen tilrettelægger offentlige 
høringer i denne henseende.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Kommissionen offentliggør en 
detaljeret rapport på grundlag af den i 
stk. 2 nævnte vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Article 7 – paragraph 2 c (new)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Kommissionen hører udvalget, 
inden den udarbejder udkast til 
delegerede retsakter i henhold til stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) kortlægning og analyse af kendte 
og forudsigelige risici forbundet med 
hvert højrisiko-AI-system

a) kortlægning og analyse af kendte 
risici og risici, der med rimelighed kan 
forudses, som højrisiko-AI-systemet udgør 
for: 
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i)  fysiske personers sundhed eller 
sikkerhed 

ii)  fysiske personers juridiske 
rettigheder eller retlige status 
iii) fysiske personers grundlæggende 
rettigheder 
iv) fysiske personers lige adgang til 
tjenester og muligheder 
v) Unionens værdier som fastsat i 
artikel 2 i TEU. 

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 2, litra d), omhandlede 
risikostyringsforanstaltninger tager 
behørigt hensyn til virkningerne af og 
eventuelle interaktioner som følge af den 
kombinerede anvendelse af kravene i 
kapitel 2. De tager hensyn til det generelt 
anerkendte aktuelle teknologiske niveau, 
herunder som afspejlet i relevante 
harmoniserede standarder eller fælles 
specifikationer.

3. De i stk. 2, litra d), omhandlede 
risikostyringsforanstaltninger tager 
behørigt hensyn til virkningerne af og 
eventuelle interaktioner som følge af den 
kombinerede anvendelse af kravene i 
kapitel 2. De tager hensyn til det aktuelle 
teknologiske niveau, herunder som 
afspejlet i relevante harmoniserede 
standarder eller fælles specifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fjernelse eller begrænsning af risici, 
der er forbundet med anvendelsen af et 
højrisiko-AI-system, tages der behørigt 

Ved fjernelse eller begrænsning af risici, 
der er forbundet med anvendelsen af et 
højrisiko-AI-system, tages der behørigt 
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hensyn til den tekniske viden, erfaring og 
uddannelse, som kan forventes af brugeren, 
og det miljø, i hvilket systemet er beregnet 
til at blive anvendt.

hensyn til den tekniske viden, erfaring og 
uddannelse, som kan forventes af brugeren 
og miljøet, herunder den mulige kontekst, 
inden for hvilken systemet skal anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Prøvningsprocedurerne er egnede 
til at opfylde AI-systemets tilsigtede formål 
og behøver ikke gå videre, end hvad der er 
nødvendigt for at opfylde dette formål.

6. Prøvningsprocedurerne er egnede 
til at opfylde AI-systemets tilsigtede 
formål.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) relevant 
dataforberedelsesbehandling såsom 
annotation, mærkning, rensning, berigning 
og aggregering

c) relevant 
dataforberedelsesbehandling såsom 
annotation, mærkning, rensning, 
opdatering, berigning og aggregering

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) passende foranstaltninger til 
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påvisning, forebyggelse og afbødning af 
mulige bias

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Trænings-, validerings- og 
prøvningsdatasæt er relevante, 
repræsentative, fejlfri og fuldstændige. De 
har de tilstrækkelige statistiske egenskaber, 
herunder, hvis det er relevant, med hensyn 
til de personer eller grupper af personer, på 
hvilke højrisiko-AI-systemet skal 
anvendes. Disse egenskaber kan opfyldes 
for de enkelte datasæt eller for en 
kombination heraf.

3. Trænings-, validerings- og 
prøvningsdatasæt er relevante, 
repræsentative, ajourførte og tager i videst 
muligt omfang hensyn til det aktuelle 
teknologiske niveau, er fejlfri og så 
fuldstændige som muligt. De har de 
tilstrækkelige statistiske egenskaber, 
herunder, hvis det er relevant, med hensyn 
til de personer eller grupper af personer, på 
hvilke højrisiko-AI-systemet skal 
anvendes. Disse egenskaber kan opfyldes 
for de enkelte datasæt eller for en 
kombination heraf.

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I trænings-, validerings- og 
prøvningsdatasæt tages der i det omfang, 
det er nødvendigt i lyset af deres tilsigtede 
formål, hensyn til de egenskaber eller 
elementer, der er særlige for den specifikke 
geografiske, adfærdsmæssige eller 
funktionelle ramme, inden for hvilken 
højrisiko-AI-systemet skal anvendes.

4. I trænings-, validerings- og 
prøvningsdatasæt tages der i det omfang, 
det er nødvendigt i lyset af deres tilsigtede 
formål, hensyn til de egenskaber eller 
elementer, der er særlige for den specifikke 
geografiske, kulturelle, adfærdsmæssige 
eller funktionelle ramme, inden for hvilken 
højrisiko-AI-systemet skal anvendes.

Or. en
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Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I det omfang, det er strengt 
nødvendigt for at sikre, at 
forudindtagethed i forbindelse med 
højrisiko-AI-systemer overvåges, opdages 
og korrigeres, kan udbydere af sådanne 
systemer behandle særlige kategorier af 
personoplysninger, der er omhandlet i 
artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 
2016/679, artikel 10 i direktiv (EU) 
2016/680 og artikel 10, stk. 1, i forordning 
(EU) 2018/1725, med forbehold for 
passende sikkerhedsforanstaltninger med 
hensyn til fysiske personers 
grundlæggende rettigheder og friheder, 
herunder tekniske begrænsninger for 
videreanvendelse samt benyttelse af de 
mest avancerede 
sikkerhedsforanstaltninger og 
foranstaltninger til beskyttelse af 
privatlivet fred, som f.eks. 
pseudonymisering eller, i tilfælde hvor 
anonymisering i væsentlig grad kan 
påvirke formålet, kryptering.

udgår

Or. en

Begrundelse

Nærværende forordning bør ikke udgøre et særskilt retsgrundlag for behandling af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis udbyderen ikke kan opfylde 
forpligtelserne i denne artikel, fordi 
vedkommende ikke har adgang til 
dataene, og brugeren er den eneste, der 
har adgang hertil, kan brugeren på 
grundlag af en kontrakt gøres ansvarlig 
for enhver overtrædelse af denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Principperne om dataminimering 
og databeskyttelse gennem design og 
databeskyttelse gennem 
standardindstillinger, jf. henholdsvis 
artikel 5, stk. 1, litra c), og artikel 25 i 
forordning (EU) 2016/679, anvendes, når 
højrisiko-AI-systemer udvikles og 
anvendes og i hele deres livscyklus.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et højrisiko-AI-system, der er 
tilknyttet et produkt, der er omfattet af de i 
bilag II, afsnit A, anførte retsakter, bringes 
i omsætning eller tages i brug, udarbejdes 
der en samlet teknisk dokumentation, der 
indeholder alle de oplysninger, der er 
anført i bilag IV, samt de oplysninger, der 

2. Hvis et højrisiko-AI-system, der er 
tilknyttet et produkt, der er omfattet af de i 
bilag II, afsnit A, anførte retsakter, bringes 
i omsætning eller tages i brug, udarbejdes 
der en teknisk dokumentation, der 
indeholder alle de oplysninger, der er 
anført i bilag IV, samt de oplysninger, der 
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kræves i henhold til disse retsakter. kræves i henhold til disse retsakter.

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 12 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Logningen sikrer en i forhold til 
AI-systemets tilsigtede formål passende 
grad af sporbarhed af systemets funktion 
gennem hele dets livscyklus.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Logningen gør det navnlig muligt at 
overvåge driften af højrisiko-AI-systemer 
med hensyn til forekomsten af situationer, 
der kan medføre, at et AI-system udgør en 
risiko, jf. artikel 65, stk. 1, eller som kan 
føre til en væsentlig ændring, samt lette 
overvågningen efter omsætningen, jf. 
artikel 61.

3. Logningen gør det navnlig muligt at 
overvåge driften af højrisiko-AI-systemer 
med hensyn til identificeringen af 
situationer, der kan medføre, at et AI-
system udgør en risiko, jf. artikel 65, stk. 1, 
eller som kan føre til en væsentlig ændring, 
og lette overvågningen af driften, jf. 
artikel 29, stk. 4, samt overvågningen efter 
omsætningen, jf. artikel 61.

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Afsnit III – kapitel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

FORPLIGTELSER FOR UDBYDERE OG 
BRUGERE AF HØJRISIKO-AI-
SYSTEMER og andre parter

FORPLIGTELSER FOR UDBYDERE, 
BRUGERE AF HØJRISIKO-AI-
SYSTEMER og andre parter

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sikre, at fysiske personer, der 
foretager menneskeligt tilsyn med 
højrisiko-AI-systemer, specifikt gøres 
opmærksomme på og fortsat er 
opmærksomme på risikoen for 
automatiseringsbias

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) opbevare de logfiler, der automatisk 
genereres af deres højrisiko-AI-systemer, 
når logfilerne er under deres kontrol

d) opbevare de logfiler, der automatisk 
genereres af deres højrisiko-AI-systemer, 
og som er nødvendige for at sikre og 
påvise overholdelse af denne forordning, 
for efterfølgende evalueringer af 
funktionsfejl eller fejlanvendelser, der 
med rimelighed kan forudses, eller for at 
sikre og overvåge, at systemet fungerer 
korrekt i hele dets livscyklus, når disse 
logfiler er under deres kontrol

Or. en



PR\1254442DA.docx 69/166 PE731.563v01-00

DA

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) sørge for, at højrisiko-AI-systemet 
underkastes den relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
inden systemet bringes i omsætning eller 
tages i brug

e) sørge for, at højrisiko-AI-systemet 
underkastes den relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
inden systemet bringes i omsætning eller 
tages i brug, i overensstemmelse med 
artikel 43

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 16 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udarbejde en EU-
overensstemmelseserklæring, jf. artikel 48

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) anbringe CE-mærkningen på 
deres højrisiko-AI-system for at angive 
overensstemmelse med denne forordning, 
jf. artikel 49

Or. en
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Begrundelse

Flyttet op fra litra i

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) træffe de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger, hvis højrisiko-AI-
systemet ikke er i overensstemmelse med 
de krav, der er fastsat i dette afsnits 
kapitel 2

g) træffe de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger, jf. artikel 21, og 
fremlægge oplysninger herom

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) underrette de nationale 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvori de har 
tilgængeliggjort eller ibrugtaget AI-
systemet, og, hvis det er relevant, det 
bemyndigede organ om manglende 
overensstemmelser og om de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet

udgår

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) anbringe CE-mærkningen på 
deres højrisiko-AI-system for at angive 
overensstemmelse med denne forordning, 
jf. artikel 49

udgår

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbydere af højrisiko-AI-systemer 
indfører et kvalitetsstyringssystem, der 
sikrer overensstemmelse med denne 
forordning. Systemet dokumenteres på en 
systematisk og velordnet måde i form af 
skriftlige politikker, procedurer og 
anvisninger og skal som minimum omfatte 
følgende aspekter:

1. Udbydere af højrisiko-AI-systemer 
indfører et kvalitetsstyringssystem, der 
sikrer overensstemmelse med denne 
forordning. Det dokumenteres på en 
systematisk og velordnet måde i form af 
skriftlige politikker, procedurer og 
anvisninger og skal som minimum omfatte 
følgende aspekter:

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(j) håndtering af kommunikation med 
nationale kompetente myndigheder, 
kompetente myndigheder, herunder 
sektorspecifikke myndigheder, der giver 
eller understøtter adgang til data, 
bemyndigede organer, andre operatører, 
kunder eller andre interesserede parter

j) håndtering af kommunikation med 
relevante kompetente myndigheder, 
kompetente myndigheder, herunder 
sektorspecifikke myndigheder, der giver 
eller understøtter adgang til data, 
bemyndigede organer, andre operatører, 
kunder eller andre interesserede parter

Or. en
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Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gennemførelsen af de aspekter, der 
er omhandlet i stk. 1, står i et rimeligt 
forhold til størrelsen af udbyderens 
organisation.

2. Gennemførelsen af de aspekter, der 
er omhandlet i stk. 1, står i et rimeligt 
forhold til størrelsen af udbyderens 
organisation. Udbyderne skal under alle 
omstændigheder respektere den grad af 
strenghed og det beskyttelsesniveau, der 
kræves for at sikre, at deres AI-systemer 
er i overensstemmelse med denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Virksomhedens størrelse skal tages i betragtning, men bør ikke retfærdiggøre mindre 
stringens med hensyn til overensstemmelse.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Overensstemmelsesvurdering

1. Udbydere af højrisiko-AI-systemer 
sørger for, at deres systemer underkastes 
den relevante 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
jf. artikel 43, inden systemerne bringes i 
omsætning eller tages i brug. Hvis AI-
systemets overensstemmelse med de krav, 
der er fastsat i dette afsnits kapitel 2, er 
blevet påvist efter denne 
overensstemmelsesvurdering, udarbejder 
udbyderen en EU-
overensstemmelseserklæring, jf. 
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artikel 48, og anbringer CE-
overensstemmelsesmærkningen, jf. 
artikel 49.
2. For så vidt angår de højrisiko-AI-
systemer, der er omhandlet i bilag III, 
punkt 5, litra b), og som bringes i 
omsætning eller tages i brug af udbydere, 
der er kreditinstitutter, der er omfattet af 
direktiv 2013/36/EU, foretages 
overensstemmelsesvurderingen som led i 
den procedure, der er omhandlet i nævnte 
direktivs artikel 97-101.

Or. en

Begrundelse

Stk. 1 i denne artikel er flyttet til artikel 16, litra e) og ea), mens stk. 2 allerede findes i 
artikel 43, stk. 2.

Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De udbydere af højrisiko-AI-systemer, der 
finder eller har grund til at tro, at et 
højrisiko-AI-system, som de har bragt i 
omsætning eller taget i brug, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
træffer straks de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger til at bringe det 
pågældende system i overensstemmelse 
hermed eller om nødvendigt tilbagetrække 
eller tilbagekalde det. De underretter 
distributørerne af det pågældende 
højrisiko-AI-system og, hvis det er 
relevant, den bemyndigede repræsentant 
samt importører herom.

De udbydere af højrisiko-AI-systemer, der 
finder eller har grund til at tro, at et 
højrisiko-AI-system, som de har bragt i 
omsætning eller taget i brug, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
træffer straks og uden ophold de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
til at bringe det pågældende system i 
overensstemmelse hermed eller om 
nødvendigt tilbagetrække eller tilbagekalde 
det.

Or. en
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Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, 
underretter udbyderne omgående 
distributørerne af det pågældende 
højrisiko-AI-system og, hvis det er 
relevant, den bemyndigede repræsentant, 
importører og brugere herom. De skal 
også straks underrette de nationale 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvori de har 
tilgængeliggjort eller ibrugtaget AI-
systemet, og, hvis det er relevant, det 
bemyndigede organ om manglende 
overensstemmelse og om eventuelle 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et højrisiko-AI-system udgør en 
risiko, jf. artikel 65, stk. 1, og denne risiko 
er kendt af udbyderen af systemet, 
underretter udbyderen straks de nationale 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvori udbyderen har 
tilgængeliggjort systemet, og, hvis det er 
relevant, det bemyndigede organ, der har 
udstedt et certifikat for højrisiko-AI-
systemet, navnlig om den manglende 
overensstemmelse og om eventuelle 
korrigerende foranstaltninger, der er 
truffet.

Hvis et højrisiko-AI-system udgør en 
risiko, og denne risiko er kendt af 
udbyderen af systemet, underretter 
udbyderen straks de nationale kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvori 
udbyderen har tilgængeliggjort systemet, 
og, hvis det er relevant, det bemyndigede 
organ, der har udstedt et certifikat for 
højrisiko-AI-systemet, navnlig om den 
manglende overensstemmelse og om 
eventuelle korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet. Hvis det er relevant, 
underretter udbyderen også brugerne af 
højrisiko-AI-systemet.
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Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Artikel 23 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde med kompetente myndigheder Samarbejde med kompetente myndigheder, 
udvalget og Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra en national kompetent 
myndighed giver udbydere af højrisiko-AI-
systemer denne myndighed al den 
dokumentation og alle de oplysninger, der 
er nødvendige for at påvise, at højrisiko-
AI-systemet er i overensstemmelse med de 
krav, der er fastsat i dette afsnits kapitel 2, 
på et officielt EU-sprog, der er fastsat af 
den pågældende medlemsstat. Efter 
begrundet anmodning fra en national 
kompetent myndighed giver udbydere 
også denne myndighed adgang til de 
logfiler, der genereres automatisk af 
højrisiko-AI-systemet, i det omfang 
sådanne logfiler er under deres kontrol i 
kraft af en kontraktmæssig aftale med 
brugeren eller på anden vis i medfør af 
loven.

Efter anmodning fra en national kompetent 
myndighed eller i givet fald fra udvalget 
eller Kommissionen giver udbydere og, 
hvis det er relevant, brugere af højrisiko-
AI-systemer denne myndighed, udvalget 
og Kommissionen al den dokumentation 
og alle de oplysninger, der er nødvendige 
for at påvise, at højrisiko-AI-systemet er i 
overensstemmelse med de krav, der er 
fastsat i dette afsnits kapitel 2, på et 
officielt EU-sprog, der er fastsat af den 
pågældende medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter begrundet anmodning fra en 
national kompetent myndighed eller i 
givet fald fra Kommissionen giver 
udbydere og, hvis det er relevant, brugere 
også den anmodende nationale 
kompetente myndighed eller 
Kommissionen, alt efter hvad der er 
relevant, adgang til de logfiler, der 
genereres automatisk af højrisiko-AI-
systemet, i det omfang sådanne logfiler er 
under deres kontrol i kraft af en 
kontraktlig aftale med brugeren eller på 
anden vis i medfør af loven.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke kan udpeges en 
importør, skal udbydere, der er etableret 
uden for Unionen, inden deres systemer 
gøres tilgængelige på EU-markedet, ved 
skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget 
repræsentant, der er etableret i Unionen.

1. Udbydere, der er etableret uden for 
Unionen, skal, inden deres systemer gøres 
tilgængelige på EU-markedet, ved skriftlig 
fuldmagt udpege en bemyndiget 
repræsentant, der er etableret i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bemyndigede repræsentant 
udfører de opgaver, der er fastsat i den 
fuldmagt, de har modtaget fra udbyderen. 
Fuldmagten skal sætte den bemyndigede 
repræsentant i stand til at udføre følgende 
opgaver:

2. Den bemyndigede repræsentant 
udfører de opgaver, der er fastsat i den 
fuldmagt, de har modtaget fra udbyderen. 
Vedkommende skal på anmodning give 
markedsovervågningsmyndighederne en 
kopi af fuldmagten på et af den nationale 
kompetente myndighed fastsat officielt 
EU-sprog. Fuldmagten skal sætte den 
bemyndigede repræsentant i stand til at 
udføre følgende opgaver:

Or. en

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Article 25 – paragraph 2 – point c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) efter begrundet anmodning at 
samarbejde med de kompetente nationale 
myndigheder om enhver foranstaltning, 
som sidstnævnte træffer i forbindelse med 
højrisiko-AI-systemet.

c) efter begrundet anmodning at 
samarbejde med de nationale kompetente 
myndigheder om enhver foranstaltning, 
som sidstnævnte træffer i forbindelse med 
højrisiko-AI-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis det er relevant, opfylde 
registreringsforpligtelsen, jf. artikel 51

Or. en



PE731.563v01-00 78/166 PR\1254442DA.docx

DA

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) udbyderen har udarbejdet den 
tekniske dokumentation i 
overensstemmelse med bilag IV

b) udbyderen har udarbejdet den 
tekniske dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 11 og 
bilag IV

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udbyderen, hvis det er relevant, 
har udpeget en bemyndiget repræsentant i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en distributør finder eller har 
en begrundet formodning om, at et 
højrisiko-AI-system ikke er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
afsnits kapitel 2, må vedkommende ikke 
gøre dette system tilgængeligt på markedet, 
før det pågældende system er blevet bragt i 
overensstemmelse med de nævnte krav. 
Hvis systemet ydermere udgør en risiko i 
henhold til artikel 65, stk. 1, skal 
distributøren underrette udbyderen eller 

2. Hvis en distributør finder eller har 
en begrundet formodning om, at et 
højrisiko-AI-system ikke er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
afsnits kapitel 2, må vedkommende ikke 
gøre dette system tilgængeligt på markedet, 
før det pågældende system er blevet bragt i 
overensstemmelse med de nævnte krav. 
Hvis systemet ydermere udgør en risiko i 
henhold til artikel 65, stk. 1, skal 
distributøren underrette udbyderen eller 
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importøren af systemet, alt efter hvad der 
er relevant, herom.

importøren af systemet og den relevante 
nationale kompetente myndighed, alt efter 
hvad der er relevant, herom.

Or. en

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Distributører af højrisiko-AI-
systemer skal efter begrundet anmodning 
fra en national kompetent myndighed give 
denne myndighed alle de oplysninger og al 
den dokumentation, der kræves for at 
påvise, at et højrisiko-AI-system er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
afsnits kapitel 2. Distributørerne skal også 
samarbejde med den pågældende nationale 
kompetente myndighed om enhver 
foranstaltning, der træffes af denne 
myndighed.

5. Distributører af højrisiko-AI-
systemer skal efter begrundet anmodning 
fra en national kompetent myndighed give 
denne myndighed alle de oplysninger og al 
den dokumentation, der kræves for at 
påvise, at højrisiko-AI-systemet er i 
overensstemmelse med kravene i dette 
afsnits kapitel 2. Distributørerne skal også 
samarbejde med den pågældende nationale 
kompetente myndighed om enhver 
foranstaltning, der træffes af denne 
myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) hvis de under eget navn eller 
varemærke bringer et højrisiko-AI-system i 
omsætning eller tager det i brug

a) hvis de under eget navn eller 
varemærke bringer et højrisiko-AI-system i 
omsætning eller tager det i brug, 
medmindre andet er fastsat i en 
kontraktlig aftale med hensyn til 
fordelingen af forpligtelser, hvis det er 
relevant

Or. en
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Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvis de ændrer det tilsigtede 
formål med et AI-system, der er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget, på en sådan 
måde at AI-systemet bliver et højrisiko-
AI-system, jf. artikel 6

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) hvis de foretager en væsentlig 
ændring af højrisiko-AI-systemet.

c) hvis de foretager en væsentlig 
ændring af et højrisiko-AI-system.

Or. en

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) hvis de foretager en væsentlig 
ændring af et AI-system, der bevirker, at 
systemet bliver et højrisiko-AI-system

Or. en
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Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de omstændigheder, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b) eller c), 
indtræffer, anses den udbyder, der 
oprindeligt bragte AI-systemet i 
højrisikogruppen i omsætning eller tog det 
i brug, ikke længere for at være en udbyder 
i denne forordnings forstand.

2. Hvis de omstændigheder, der er 
omhandlet i stk. 1, litra b), ba), c) eller ca), 
indtræffer, anses den udbyder, der 
oprindeligt bragte AI-systemet i 
højrisikogruppen i omsætning eller tog det 
i brug, ikke længere for at være en udbyder 
i denne forordnings forstand.

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Brugere af højrisiko-AI-systemer 
skal hvis relevant efterleve de krav om 
menneskeligt tilsyn, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Brugere af højrisiko-AI-systemer 
skal drage omsorg for, at de fysiske 
personer, der er pålagt at føre 
menneskeligt tilsyn med højrisiko-AI-
systemer, besidder de fornødne 
kompetencer og kvalifikationer og er 
behørigt oplært samt råder over de 
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fornødne ressourcer til at kunne varetage 
et effektivt overopsyn med systemet i 
overensstemmelse med artikel 14.

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Brugere af højrisiko-AI-systemer 
skal drage omsorg for, at de fysiske 
personer, der er pålagt at føre 
menneskeligt tilsyn med højrisiko-AI, er 
kompetente, behørigt kvalificerede og 
oplært og råder over de fornødne 
ressourcer til at kunne varetage et 
effektivt overopsyn med AI-systemet i 
overensstemmelse med artikel 14.

Or. en

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forpligtelserne i stk. 1 berører ikke 
andre brugerforpligtelser i henhold til EU-
retten eller national ret eller brugerens 
mulighed for selv at tilrettelægge sine egne 
ressourcer og aktiviteter med henblik på at 
gennemføre de af udbyderen angivne 
foranstaltninger til menneskeligt tilsyn.

2. Forpligtelserne i stk. 1, 1a og 1b 
berører ikke andre brugerforpligtelser i 
henhold til EU-retten eller national ret eller 
brugerens mulighed for selv at tilrettelægge 
sine egne ressourcer og aktiviteter med 
henblik på at gennemføre de af udbyderen 
angivne foranstaltninger til menneskeligt 
tilsyn.

Or. en
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Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uden at dette berører stk. 1, og i det 
omfang brugeren udøver kontrol over 
inputdataene, skal denne bruger sikre, at 
inputdataene er relevante med hensyn til 
højrisiko-AI-systemets tilsigtede formål.

3. Uden at dette berører stk. 1, 1a eller 
1b og i det omfang brugeren udøver 
kontrol over inputdataene, skal denne 
bruger sikre, at inputdataene er relevante 
med hensyn til højrisiko-AI-systemets 
tilsigtede formål.

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugerne skal overvåge driften af 
højrisiko-AI-systemet på grundlag af 
brugsanvisningen. Hvis en bruger har 
begrundet formodning om, at anvendelsen i 
overensstemmelse med brugsanvisningen 
kan medføre, at AI-systemet udgør en 
risiko som omhandlet i artikel 65, stk. 1, 
skal vedkommende underrette udbyderen 
eller distributøren og ophøre med at 
anvende systemet. Brugeren skal også 
underrette udbyderen eller distributøren, 
hvis vedkommende konstaterer alvorlige 
hændelser eller funktionsfejl, jf. artikel 62, 
og afbryde anvendelsen af AI-systemet. 
Hvis brugeren ikke er i stand til at kontakte 
udbyderen, finder artikel 62 tilsvarende 
anvendelse.

Brugerne skal overvåge driften af 
højrisiko-AI-systemet på grundlag af 
brugsanvisningen. Hvis en bruger har 
begrundet formodning om, at anvendelsen i 
overensstemmelse med brugsanvisningen 
kan medføre, at AI-systemet udgør en 
risiko som omhandlet i artikel 65, stk. 1, 
skal vedkommende øjeblikkeligt underrette 
udbyderen eller distributøren og ophøre 
med at anvende systemet. Brugeren skal 
også øjeblikkeligt underrette udbyderen 
eller distributøren, hvis vedkommende 
konstaterer alvorlige hændelser eller 
funktionsfejl, jf. artikel 62, og afbryde 
anvendelsen af AI-systemet. Hvis brugeren 
ikke er i stand til at kontakte udbyderen, 
finder artikel 62 tilsvarende anvendelse.

Or. en
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Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugere af højrisiko-AI-systemer skal 
opbevare de logfiler, der genereres 
automatisk af det pågældende højrisiko-AI-
system, i det omfang sådanne logfiler er 
under deres kontrol. Logfilerne opbevares i 
en periode, der er passende i lyset af 
højrisiko-AI-systemets tilsigtede formål og 
gældende retlige forpligtelser i henhold til 
EU-retten eller national ret.

Brugere af højrisiko-AI-systemer skal 
opbevare de logfiler, der genereres 
automatisk af det pågældende højrisiko-AI-
system, i det omfang sådanne logfiler er 
under deres kontrol og er nødvendige for 
at sikre og påvise efterlevelse af denne 
forordning, for forudgående revision af 
rimeligt forudsigelige funktionsfejl, 
hændelser eller misbrug af systemet eller 
for at sikre og overvåge, at systemet 
fungerer korrekt i hele dets driftsperiode. 
Logfilerne opbevares i en periode, der er 
passende i lyset af højrisiko-AI-systemets 
tilsigtede formål og gældende retlige 
forpligtelser i henhold til EU-retten eller 
national ret.

Or. en

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Offentlige myndigheder og EU-
institutioner, -organer, -kontorer og -
agenturer, der er brugere af højrisiko-AI-
systemer, skal efterleve de 
registreringsforpligtelser, der er 
omhandlet i artikel 51.

Or. en
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Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Brugere af højrisiko-AI-systemer 
skal anvende de oplysninger, der angives i 
henhold til artikel 13, til at opfylde deres 
forpligtelse til at foretage en 
konsekvensanalyse vedrørende 
databeskyttelse i henhold til artikel 35 i 
forordning (EU) 2016/679 eller artikel 27 i 
direktiv (EU) 2016/680, hvor det er 
relevant.

6. Brugere af højrisiko-AI-systemer 
skal, hvor det er relevant, anvende de 
oplysninger, der angives i henhold til 
artikel 13, til at opfylde deres forpligtelse 
til at foretage en konsekvensanalyse 
vedrørende databeskyttelse i henhold til 
artikel 35 i forordning (EU) 2016/679 eller 
artikel 27 i direktiv (EU) 2016/680, under 
hensyntagen til systemets tekniske 
karakteristika, specifikke brug og den 
konkrete sammenhæng, hvori det er 
meningen, at AI-systemet skal virke.

Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Brugere af de i bilag III 
omhandlede højrisiko-AI-systemer, der 
træffer beslutninger eller bistår med at 
træffe beslutninger vedrørende fysiske 
personer, underretter de fysiske personer 
om, at de er omfattet af anvendelsen af 
højrisiko-AI-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 6 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Brugere af AI-systemer, der på 
grundlag af begrænsede menneskelige 
input genererer komplekst tekstindhold 
såsom nyhedsartikler, opinionsartikler, 
romaner, scripts og videnskabelige 
artikler, skal oplyse, at tekstindholdet er 
kunstigt genereret eller manipuleret, 
herunder til de fysiske personer, der 
eksponeres for indholdet, hver gang de 
eksponeres, på en klar og forståelig måde.

Or. en

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Meddelelse

Medlemsstaterne skal give Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater meddelelse om 
overensstemmelsesvurderingsorganer.

Or. en

(Artikel 29a indsættes i kapitel 4 før artikel 30).

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De bemyndigende myndigheder må 
kun bemyndige 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i artikel 33.

1. De bemyndigende myndigheder 
skal kun bemyndige 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i artikel 33.
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Or. en

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De bemyndigende myndigheder 
underretter Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater ved hjælp af det 
elektroniske notifikationsværktøj, der er 
udviklet og forvaltes af Kommissionen.

2. De bemyndigende myndigheder 
underretter Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater ved hjælp af det 
elektroniske notifikationsværktøj, der er 
udviklet og forvaltes af Kommissionen, om 
hvert overensstemmelsesvurderingsorgan 
omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Notifikationen skal indeholde 
fyldestgørende oplysninger om 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, 
det eller de pågældende 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
de pågældende AI-teknologier.

3. Notifikationen omhandlet i stk. 2 
skal indeholde fyldestgørende oplysninger 
om 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, 
det eller de pågældende 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
de pågældende AI-teknologier.

Or. en

Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De bemyndigede organer skal have 7. De bemyndigede organer skal have 
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indført procedurer, der sætter dem i stand 
til at udføre deres aktiviteter under behørig 
hensyntagen til en virksomheds størrelse, 
til den sektor, som den opererer inden for, 
til dens struktur og til, hvor kompleks det 
pågældende AI-system er.

indført procedurer, der sætter dem i stand 
til at udføre deres aktiviteter under behørig 
hensyntagen til en virksomheds størrelse, 
til den sektor, som den opererer inden for, 
til dens struktur og til, hvor kompleks det 
pågældende AI-system er. Disse 
procedurer skal ikke desto mindre leve op 
til den grad af strenghed og det 
beskyttelsesniveau, der kræves for AI-
systemernes overensstemmelse med 
kravene i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Afspejling af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer 
for markedsføring af produkter, artikel R27.

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Aktiviteter må kun gives i 
underentreprise eller udføres af en 
dattervirksomhed, hvis udbyderen har givet 
sit samtykke hertil.

3. Aktiviteter må kun gives i 
underentreprise eller udføres af en 
dattervirksomhed, hvis udbyderen har givet 
sit samtykke hertil. Bemyndigede organer 
skal gøre en liste over deres 
dattervirksomheder offentligt tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bemyndigede organer skal 
kunne stille de relevante dokumenter 
vedrørende vurderingen af 

4. De bemyndigede organer skal 
kunne stille de relevante dokumenter 
vedrørende verifikationen af 
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underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som de har udført i henhold til 
denne forordning, til rådighed for den 
bemyndigende myndighed.

underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som de har udført i henhold til 
denne forordning, til rådighed for den 
bemyndigende myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Identifikationsnumre for og lister over 
bemyndigede organer, der er udpeget i 
henhold til denne forordning

Identifikationsnumre for og lister over 
bemyndigede organer

Or. en

Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en bemyndigelse begrænses, 
suspenderes eller inddrages, eller hvis det 
bemyndigede organ har indstillet sine 
aktiviteter, skal den bemyndigende 
myndighed træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at dette 
bemyndigede organs sager enten overtages 
af et andet bemyndiget organ eller står til 
rådighed for de ansvarlige bemyndigende 
myndigheder efter disses anmodning.

2. Hvis en bemyndigelse begrænses, 
suspenderes eller inddrages, eller hvis det 
bemyndigede organ har indstillet sine 
aktiviteter, skal den bemyndigende 
myndighed træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at dette 
bemyndigede organs sager enten overtages 
af et andet bemyndiget organ eller står til 
rådighed for de ansvarlige bemyndigende 
myndigheder og 
markedsovervågningsmyndigheder efter 
disses anmodning.

Or. en
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Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen undersøger om 
nødvendigt alle tilfælde, hvor der er grund 
til at betvivle, at et bemyndiget organ 
opfylder kravene i artikel 33.

1. Kommissionen undersøger alle 
tilfælde, hvor der er grund til at betvivle et 
bemyndiget organs kompetence eller dets 
fortsatte opfyldelse af de gældende krav 
og ansvarsopgaver.

Or. en

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bemyndigende myndighed skal 
efter anmodning forelægge Kommissionen 
alle relevante oplysninger vedrørende 
bemyndigelsen af det pågældende 
bemyndigede organ.

2. Den bemyndigende myndighed skal 
efter anmodning forelægge Kommissionen 
alle relevante oplysninger vedrørende 
bemyndigelsen eller vedligeholdelsen af 
det pågældende bemyndigede organ.

Or. en

Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis Kommissionen konstaterer, at 
et bemyndiget organ ikke eller ikke 
længere opfylder kravene i artikel 33, 
vedtager den en begrundet afgørelse, der 
pålægger den bemyndigende medlemsstat 
at træffe de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger, herunder om nødvendigt 
inddragelse af bemyndigelsen. Denne 

4. Hvis Kommissionen konstaterer, at 
et bemyndiget organ ikke eller ikke 
længere opfylder kravene til dets 
bemyndigelse, vedtager den en 
gennemførelsesretsakt, der pålægger den 
bemyndigende medlemsstat at træffe de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger, 
herunder om nødvendigt inddragelse af 
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gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren, jf. artikel 74, stk. 
2.

notifikationen. Denne 
gennemførelsesretsakt vedtages efter 
undersøgelsesproceduren, jf. artikel 74, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag 159

Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a
Udveksling af ekspertise og bedste praksis
Kommissionen drager omsorg for, at der 
finder udveksling af ekspertise og bedste 
praksis sted mellem medlemsstaternes 
nationale myndigheder med ansvar for 
bemyndigelsespolitik.

Or. en

Ændringsforslag 160

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Standardiseringsprocessen skal sikre en 
afbalanceret repræsentation af interesser 
og effektiv deltagelse af alle relevante 
interessenter i overensstemmelse med 
artikel 5, 6 og 7 i forordning (EU) 
nr. 1025/2012.

Or. en



PE731.563v01-00 92/166 PR\1254442DA.docx

DA

Ændringsforslag 161

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen indsamler i 
forbindelse med udarbejdelsen af de fælles 
specifikationer, der er omhandlet i stk. 1, 
synspunkter fra relevante organer eller 
ekspertgrupper, der er nedsat i henhold til 
relevant sektorspecifik EU-ret.

2. Kommissionen indsamler i 
forbindelse med udarbejdelsen af de fælles 
specifikationer, der er omhandlet i stk. 1, 
synspunkter fra relevante organer eller 
ekspertgrupper, der er nedsat i henhold til 
relevant sektorspecifik EU-ret såvel som 
andre relevante interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 162

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Certifikaterne skal være gyldige i 
den periode, der er angivet deri, dog højst i 
fem år. På udbyderens anmodning kan et 
certifikats gyldighedsperiode forlænges 
med yderligere perioder på hver højst fem 
år på grundlag af en fornyet vurdering i 
overensstemmelse med de gældende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

2. Certifikaterne skal være gyldige i 
den periode, der er angivet deri, dog højst i 
fire år. På udbyderens anmodning kan et 
certifikats gyldighedsperiode forlænges 
med yderligere perioder på hver højst fire 
år på grundlag af en fornyet vurdering i 
overensstemmelse med de gældende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer. 
Ethvert supplerende certifikat skal være 
gyldigt i samme periode som det certifikat, 
det supplerer.

Or. en

Ændringsforslag 163

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at det 
bemyndigede organs afgørelser kan 
appelleres af parter, der har en legitim 
interesse i den pågældende afgørelse.

Medlemsstaterne skal sikre, at det 
bemyndigede organs afgørelser, herunder 
om udstedte 
overensstemmelsescertifikater, kan 
appelleres af parter, der har en legitim 
interesse i den pågældende afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 164

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en

Begrundelse

De hensyn til almenvellet, der er anført i artiklen, berettiger ikke en undtagelse fra 
overensstemmelsesvurderingen af hastende årsager. Tværtimod risikerer ibrugtagning af et 
højrisiko-AI-system, der har til formål at løse de påpegede problemer uden at foretage en 
overensstemmelsesvurdering, at forværre sådanne forhold, hvis systemet indeholder bias eller 
er unøjagtigt eller eksponeret for sårbarheder.

Ændringsforslag 165

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udbyderen skal udarbejde en 
skriftlig EU-overensstemmelseserklæring 
for hvert AI-system og opbevare den, så 
den i ti år efter, at AI-systemet er blevet 
bragt i omsætning eller taget i brug, står til 
rådighed for de nationale kompetente 
myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 

1. Udbyderen skal udarbejde en 
skriftlig EU-overensstemmelseserklæring 
for hvert højrisiko-AI-system og opbevare 
den, så den i ti år efter, at højrisiko-AI-
systemet er blevet bragt i omsætning eller 
taget i brug, står til rådighed for de 
nationale kompetente myndigheder. Et 
eksemplar af EU-
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hvilket AI-system den vedrører. Et 
eksemplar af EU-
overensstemmelseserklæringen skal efter 
anmodning fremsendes til de relevante 
nationale kompetente myndigheder.

overensstemmelseserklæringen skal efter 
anmodning fremsendes til de relevante 
nationale kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelseserklæringen indeholder allerede identifikation af højrisiko-AI-systemet i 
henhold til bilag V.

Ændringsforslag 166

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det pågældende højrisiko-AI-system 
opfylder kravene i dette afsnits kapitel 2. 
EU-overensstemmelseserklæringen skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag V, og skal oversættes til det eller de 
officielle EU-sprog, der kræves af den eller 
de medlemsstater, hvor højrisiko-AI-
systemet gøres tilgængeligt.

2. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det pågældende højrisiko-AI-system 
opfylder kravene i dette afsnits kapitel 2, 
herunder kravene vedrørende efterlevelse 
af EU's databeskyttelsesret. EU-
overensstemmelseserklæringen skal 
indeholde de oplysninger, der er anført i 
bilag V, og skal oversættes til det eller de 
officielle EU-sprog, der kræves af den eller 
de medlemsstater, hvor højrisiko-AI-
systemet bringes i omsætning eller gøres 
tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 167

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For højrisiko-AI-systemer, der er 
omfattet af anden EU-

3. For højrisiko-AI-systemer, der er 
omfattet af anden EU-
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harmoniseringslovgivning, i henhold til 
hvilken der også kræves en EU-
overensstemmelseserklæring, udarbejdes 
der en enkelt EU-
overensstemmelseserklæring for al EU-
lovgivning, der finder anvendelse på 
højrisiko-AI-systemet. Erklæringen skal 
indeholde alle oplysninger, der er påkrævet 
for at identificere, hvilken EU-
harmoniseringslovgivning erklæringen 
vedrører.

harmoniseringslovgivning, i henhold til 
hvilken der også kræves en EU-
overensstemmelseserklæring, kan der 
udarbejdes en enkelt EU-
overensstemmelseserklæring for al EU-
lovgivning, der finder anvendelse på 
højrisiko-AI-systemet. Erklæringen skal 
indeholde alle oplysninger, der er påkrævet 
for at identificere, hvilken EU-
harmoniseringslovgivning erklæringen 
vedrører.

Or. en

Ændringsforslag 168

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. CE-mærkningen skal i tilknytning 
til højrisiko-AI-systemer anbringes synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes. Hvis højrisiko-AI-systemet er af en 
sådan art, at dette ikke er muligt eller 
berettiget, anbringes mærkningen på 
emballagen eller i den medfølgende 
dokumentation, alt efter hvad der relevant.

1. CE-mærkningen skal i tilknytning 
til højrisiko-AI-systemer, inden systemet 
bringes i omsætning, anbringes synligt, 
letlæseligt og således, at den ikke kan 
slettes. Hvis højrisiko-AI-systemet er af en 
sådan art, at dette ikke er muligt eller 
berettiget, anbringes mærkningen på 
emballagen eller i den medfølgende 
dokumentation, alt efter hvad der relevant.

Or. en

Ændringsforslag 169

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er relevant, skal CE-
mærkningen følges af 
identifikationsnummeret for det 
bemyndigede organ, der er ansvarligt for 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 

3. Hvor det er relevant, skal CE-
mærkningen følges af 
identifikationsnummeret for det 
bemyndigede organ, der er ansvarligt for 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
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i artikel 43. Identifikationsnummeret skal 
også fremgå af salgsfremmende materiale, 
som nævner, at højrisiko-AI-systemet 
opfylder kravene til CE-mærkning.

i artikel 43. Det bemyndigede organs 
identifikationsnummer anbringes af 
organet selv eller efter dettes anvisninger 
af fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant. Identifikationsnummeret 
skal også fremgå af salgsfremmende 
materiale, som nævner, at højrisiko-AI-
systemet opfylder kravene til CE-
mærkning.

Or. en

Ændringsforslag 170

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. CE-mærkningen anbringes først 
efter vurdering af overensstemmelse med 
EU-databeskyttelsesret.

Or. en

Ændringsforslag 171

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden et højrisiko-AI-system som 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, bringes i 
omsætning eller tages i brug, skal 
udbyderen eller, hvor det er relevant, den 
bemyndigede repræsentant registrere 
systemet i den EU-database, der er 
omhandlet i artikel 60.

Inden et højrisiko-AI-system som 
omhandlet i artikel 6, stk. 2, bringes i 
omsætning eller tages i brug, skal 
udbyderen eller, hvor det er relevant, den 
bemyndigede repræsentant registrere 
systemet i den EU-database, der er 
omhandlet i artikel 60, i overensstemmelse 
med artikel 60, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 172

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugere, der er myndigheder eller EU-
institutioner, -organer, -kontorer eller -
agenturer, eller brugere, der handler på 
disses vegne, skal registreres i den EU-
database, der er omhandlet i artikel 60, 
inden ibrugtagning eller anvendelse af et 
højrisiko-AI-system i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 173

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Reguleringsmæssige sandkasser for 
kunstig intelligens, der er oprettet af en 
eller flere medlemsstaters kompetente 
myndigheder eller Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, skal 
tilvejebringe et kontrolleret miljø, der letter 
udviklingen, prøvningen og valideringen af 
innovative AI-systemer i et begrænset 
tidsrum, inden de bringes i omsætning eller 
tages i brug i henhold til en specifik plan. 
Dette skal ske under de kompetente 
myndigheders direkte tilsyn og vejledning 
med henblik på at sikre overholdelse af 
kravene i denne forordning og, hvor det er 
relevant, anden EU-lovgivning og national 
lovgivning, som der føres tilsyn med i 
sandkassen.

1. Reguleringsmæssige sandkasser for 
kunstig intelligens, der er oprettet af en 
eller flere medlemsstaters kompetente 
myndigheder eller Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, skal 
tilvejebringe et kontrolleret miljø, der letter 
udviklingen, prøvningen og valideringen af 
innovative AI-systemer i et begrænset 
tidsrum, inden de bringes i omsætning eller 
tages i brug i henhold til en specifik plan. 
Dette skal ske under de kompetente 
myndigheders direkte tilsyn og vejledning 
med henblik på at sikre overholdelse af 
kravene i denne forordning og, hvor det er 
relevant, anden EU-lovgivning og national 
lovgivning, som der føres tilsyn med.

Or. en
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Ændringsforslag 174

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Den reguleringsmæssige 
sandkasse for kunstig intelligens skal 
tillade og befordre inddragelse af 
bemyndigede organer, 
standardiseringsorganer og andre 
relevante interessenter, hvis relevant.

Or. en

Ændringsforslag 175

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I det omfang de innovative AI-
systemer omfatter behandling af 
personoplysninger eller på anden måde 
henhører under tilsynsområdet for andre 
nationale myndigheder eller kompetente 
myndigheder, der giver eller understøtter 
adgang til data, skal medlemsstaterne 
sikre, at de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder og disse 
andre nationale myndigheder er tilknyttet 
driften af den reguleringsmæssige 
sandkasse for kunstig intelligens.

2. I det omfang de innovative AI-
systemer omfatter behandling af 
personoplysninger eller på anden måde 
henhører under tilsynsområdet for andre 
nationale myndigheder eller kompetente 
myndigheder, der giver eller understøtter 
adgang til personoplysninger, skal 
medlemsstaterne sikre, at de nationale 
databeskyttelsesmyndigheder og disse 
andre nationale myndigheder er tilknyttet 
driften af den reguleringsmæssige 
sandkasse for kunstig intelligens.

Or. en

Ændringsforslag 176

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De reguleringsmæssige sandkasser 
for kunstig intelligens berører ikke de 
kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser 
eller korrigerende beføjelser. Enhver 
væsentlig risiko for sundheden, 
sikkerheden eller de grundlæggende 
rettigheder, der konstateres under 
udviklingen og afprøvningen af sådanne 
systemer, skal afbødes straks, og hvis dette 
ikke er muligt, skal udviklings- og 
prøvningsprocessen suspenderes, indtil en 
sådan afbødning finder sted.

3. De reguleringsmæssige sandkasser 
for kunstig intelligens berører ikke de 
kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser 
eller korrigerende beføjelser. Enhver 
væsentlig risiko for svækkelse af 
sundheden, sikkerheden eller de 
grundlæggende rettigheder, der konstateres 
under udviklingen og afprøvningen af 
sådanne systemer, skal afbødes straks og i 
fornødent omfang. Hvis afbødningen 
viser sig virkningsløs, skal udviklings- og 
prøvningsprocessen uden opsættelse 
suspenderes, indtil en sådan afbødning 
finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 177

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Deltagerne i den 
reguleringsmæssige sandkasse for kunstig 
intelligens forbliver ansvarlige i henhold til 
EU's og medlemsstaternes gældende 
ansvarslovgivning for enhver skade, der 
påføres tredjeparter som følge af forsøg i 
sandkassen.

4. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 178

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De af medlemsstaternes 5. De nationale kompetente 
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kompetente myndigheder, der har 
etableret reguleringsmæssige sandkasser 
for kunstig intelligens, skal koordinere 
deres aktiviteter og samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Udvalg for 
Kunstig Intelligens. De skal forelægge 
årlige rapporter for udvalget og 
Kommissionen om resultaterne af 
gennemførelsen af disse ordninger, 
herunder god praksis, indhøstede erfaringer 
og anbefalinger vedrørende deres 
udformning og, hvor det er relevant, 
vedrørende anvendelsen af denne 
forordning og anden EU-lovgivning, der 
overvåges inden for sandkassen.

myndigheder skal koordinere deres 
aktiviteter og samarbejde inden for 
rammerne af Det Europæiske Udvalg for 
Kunstig Intelligens om 
reguleringsmæssige sandkasser for 
kunstig intelligens. De skal forelægge 
årlige rapporter for udvalget og 
Kommissionen om resultaterne af 
gennemførelsen af disse ordninger, 
herunder god praksis, hændelser, 
indhøstede erfaringer og anbefalinger 
vedrørende deres udformning og, hvor det 
er relevant, vedrørende anvendelsen af 
denne forordning og anden EU-lovgivning, 
der overvåges inden for sandkassen. Disse 
årlige rapporter eller sammenfatninger 
gøres offentligt tilgængelige online for 
yderligere at muliggøre innovation i 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 179

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der oprettes et "Europæisk Udvalg 
for Kunstig Intelligens" ("udvalget").

1. Der oprettes et uafhængigt 
"Europæisk Udvalg for Kunstig 
Intelligens" ("udvalget").

Or. en

Ændringsforslag 180

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udvalget yder rådgivning og 
bistand til Kommissionen med henblik på 
at:

2. Udvalget yder rådgivning og 
bistand til Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder med henblik på at:
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Or. en

Ændringsforslag 181

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) koordinere og bidrage til 
Kommissionens, de nationale 
tilsynsmyndigheders og andre kompetente 
myndigheders vejledning og analyser 
vedrørende nye spørgsmål i hele det indre 
marked med hensyn til anliggender, der er 
omfattet af denne forordning

b) koordinere og yde vejledning og 
analyser til Kommissionen, de nationale 
tilsynsmyndigheder og andre kompetente 
myndigheder vedrørende nye spørgsmål i 
hele det indre marked med hensyn til 
anliggender, der er omfattet af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 182

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) bistå de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen med 
at sikre en ensartet anvendelse af denne 
forordning.

c) bidrage til en effektiv og 
konsekvent anvendelse af denne 
forordning og bistå de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen i 
denne henseende.

Or. en

Ændringsforslag 183

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) bidrage til et effektivt samarbejde 
med de kompetente myndigheder i 
tredjelande og med internationale 
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organisationer.

Or. en

Ændringsforslag 184

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udvalget bidrager til en effektiv og 
konsekvent håndhævelse af denne 
forordning i hele Unionen, herunder i 
sager der involverer to eller flere 
medlemsstater som omhandlet i 
artikel 59b.

Or. en

Ændringsforslag 185

Forslag til forordning
Artikel 57 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalgets struktur Udvalgets struktur og uafhængighed

Or. en

Ændringsforslag 186

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udvalget består af de nationale 
tilsynsmyndigheder, der repræsenteres af 
lederen eller en tilsvarende embedsmand 
på højt plan i den pågældende myndighed, 
og Den Europæiske Tilsynsførende for 

1. Udvalget består af de nationale 
tilsynsmyndigheder, der repræsenteres af 
lederen eller en tilsvarende embedsmand 
på højt plan i den pågældende myndighed, 
Den Europæiske Tilsynsførende for 
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Databeskyttelse. Andre nationale 
myndigheder kan indbydes til møderne, 
hvis de drøftede spørgsmål er relevante for 
dem.

Databeskyttelse og Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA). Andre nationale 
myndigheder kan indbydes til møderne, 
hvis de drøftede spørgsmål er relevante for 
dem. Hver medlemsstat har én stemme. 
EDPS og FRA har ikke stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 187

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udvalget handler uafhængigt, når 
det varetager sine opgaver og udøver sine 
beføjelser.

Or. en

Ændringsforslag 188

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Udvalget træffer afgørelse med 
simpelt flertal blandt sine medlemmer, 
medmindre andet er fastsat i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 189

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udvalget vedtager sin 
forretningsorden med simpelt flertal blandt 
medlemmerne med Kommissionens 
samtykke. Forretningsordenen skal også 
indeholde de operationelle aspekter i 
forbindelse med udførelsen af udvalgets 
opgaver som anført i artikel 58. Udvalget 
kan efter behov nedsætte undergrupper 
med henblik på at behandle specifikke 
spørgsmål.

2. Rådet vedtager sin forretningsorden 
med et flertal på to tredjedele blandt sine 
stemmeberettigede medlemmer. 
Forretningsordenen skal også indeholde de 
operationelle aspekter i forbindelse med 
udførelsen af udvalgets opgaver som anført 
i artikel 58.

Or. en

Ændringsforslag 190

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udvalget kan efter behov nedsætte 
undergrupper med henblik på at behandle 
specifikke spørgsmål.

Or. en

Ændringsforslag 191

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Udvalget repræsenteres ved sin 
formand.

Or. en
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Ændringsforslag 192

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c. Udvalget vælger med simpelt 
flertal en formand og to næstformænd 
blandt sine stemmeberettigede 
medlemmer. Formandens og 
næstformændenes mandatperiode er tre 
år. Formandens og næstformændenes 
mandatperiode kan fornyes én gang.

Or. en

Ændringsforslag 193

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Udvalgets formandskab varetages 
af Kommissionen. Kommissionen 
indkalder til møderne og udarbejder 
dagsordenen i overensstemmelse med 
udvalgets opgaver i henhold til denne 
forordning og dens forretningsorden. 
Kommissionen yder administrativ og 
analytisk støtte til Udvalgets aktiviteter i 
henhold til denne forordning.

3. Formanden varetager følgende 
opgaver:

– at indkalde til bestyrelsesmøder,
– at udarbejde dagsordenen i 
overensstemmelse med udvalgets opgaver i 
henhold til denne forordning og dets 
forretningsorden,
– at sikre rettidig udførelse af udvalgets 
opgaver,
– at meddele medlemsstaterne og 
Kommissionen om de henstillinger, det 
vedtager.
Kommissionen yder administrativ og 
analytisk støtte til Udvalgets aktiviteter i 
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henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 194

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udvalget er beslutningsdygtigt, når 
mindst to tredjedele af dets medlemmer er 
til stede ved et møde.

Or. en

Ændringsforslag 195

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Udvalgets sekretariat skal have de 
nødvendige menneskelige og finansielle 
ressourcer til at kunne udføre sine 
opgaver i henhold til denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 196

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Udvalget tilrettelægger høringer af 
interessenter to gange om året. Sådanne 
interessenter skal omfatte repræsentanter 
for industrien, nystartede virksomheder 
og små og mellemstore virksomheder, 
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civilsamfundsorganisationer såsom ikke-
statslige organisationer, 
forbrugerorganisationer, 
arbejdsmarkedets parter og den 
akademiske verden, der skal vurdere 
udviklingen inden for teknologiske 
tendenser, spørgsmål vedrørende 
gennemførelse og virkningsgraden af 
denne forordning, mangler ved 
lovgivningen eller smuthuller, der er 
konstateret i praksis.

Or. en

Ændringsforslag 197

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udvalget kan indbyde eksterne 
eksperter og observatører til at deltage i 
møderne og kan udveksle synspunkter med 
interesserede tredjeparter for at oplyse om 
sine aktiviteter i et passende omfang. Med 
henblik herpå kan Kommissionen lette 
udvekslingen mellem udvalget og andre af 
Unionens organer, kontorer, agenturer og 
rådgivende grupper.

4. Udvalget kan indbyde nationale 
myndigheder, eksempelvis 
ligestillingsorganer, til at deltage i 
møderne, hvis de drøftede spørgsmål er 
relevante for dem. Udvalget kan i 
hensigtsmæssige tilfælde også indbyde 
eksterne eksperter, observatører og berørte 
tredjeparter såsom de i stk. 3c 
omhandlede interessenter til at deltage i 
møderne med henblik på at udveksle 
synspunkter.

Or. en

Ændringsforslag 198

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Udvalget samarbejder med 
Unionens institutioner, organer, kontorer, 
agenturer og rådgivende grupper og gør 
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resultaterne af dette samarbejde offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 199

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når Udvalget yder rådgivning og bistand 
til Kommissionen i forbindelse med 
artikel 56, stk. 2, skal det navnlig:

Når Udvalget yder rådgivning og bistand 
til Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder i forbindelse med 
artikel 56, stk. 2, skal det navnlig:

Or. en

Ændringsforslag 200

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) afgive udtalelser, henstillinger 
eller skriftlige bidrag med henblik på at 
sikre konsekvens i gennemførelsen af 
denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 201

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) undersøge enten på eget initiativ 
eller efter anmodning fra et af sine 
medlemmer eller fra Kommissionen 
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ethvert spørgsmål vedrørende 
anvendelsen af denne forordning og 
udarbejde retningslinjer, henstillinger og 
bedste praksis med henblik på at sikre 
konsekvens i gennemførelsen af denne 
forordning

Or. en

Ændringsforslag 202

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tilskynde til, lette og støtte 
udarbejdelsen af adfærdskodekser, der 
har til formål at fremme frivillig 
anvendelse af disse adfærdskodekser i AI-
systemer i tæt samarbejde med relevante 
interessenter i overensstemmelse med 
artikel 69

Or. en

Ændringsforslag 203

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) samarbejde med Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd og FRA om at yde 
vejledning vedrørende overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten 
til ikkeforskelsbehandling og 
ligebehandling, retten til privatlivets fred 
og beskyttelse af personoplysninger

Or. en
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Ændringsforslag 204

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) fremmer offentlighedens kendskab 
til og forståelse af fordele, risici, regler, 
garantier og rettigheder i forbindelse med 
brugen af AI-systemer

Or. en

Ændringsforslag 205

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) fremme samarbejde og effektiv 
bilateral og multilateral udveksling af 
oplysninger og bedste praksis mellem de 
nationale tilsynsmyndigheder

Or. en

Ændringsforslag 206

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra c e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ce) rådgive Kommissionen om 
eventuelle modifikationer af bilagene ved 
hjælp af delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 73, navnlig 
bilaget indeholdende listen over højrisiko-
AI-systemer

Or. en
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Ændringsforslag 207

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra c f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cf) sikre, at de nationale 
tilsynsmyndigheder samarbejder aktivt om 
gennemførelsen af denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 208

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 – litra c g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cg) yde vejledning i forbindelse med 
børns rettigheder, anvendelige retsregler 
og minimumsstandarder med henblik på 
at opfylde de af forordningens 
målsætninger, der vedrører børn.

Or. en

Ændringsforslag 209

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udvalget skal i anliggender 
vedrørende artikel 59a, hvor to eller flere 
medlemsstater er involveret, vedtage 
henstillinger til de nationale 
tilsynsmyndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 210

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Udvalget henviser alle de i artikel 
68a omhandlede tilfælde, som det bliver 
bekendt med, til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 211

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Rådet udarbejder en årsberetning 
om sine aktiviteter. Årsberetningen 
offentliggøres og fremsendes til Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen på 
alle Unionens officielle sprog. 
Årsberetningen skal navnlig indeholde 
oplysninger om:
a) alvorlige hændelser og 
funktionsfejl som indberettet i 
overensstemmelse med artikel 62
b) alvorlige tilfælde af misbrug af 
højrisiko-AI-systemer eller tilfælde af 
anvendelse af forbudte praksisser i 
overensstemmelse med artikel 64
c) bøder udstedt i henhold til denne 
forordnings artikel 71 og 72
d) de mulige tilfælde, der involverer 
to eller flere medlemsstater, og eventuelle 
henstillinger, der er udstedt i henhold til 
artikel 59a
e) den praktiske anvendelse af og 
eventuel opfølgning på udtalelser, 
retningslinjer, henstillinger, rådgivning 
og andre foranstaltninger, der træffes i 
henhold til stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 212

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat skal udpege en 
national tilsynsmyndighed blandt de 
nationale kompetente myndigheder. Den 
nationale tilsynsmyndighed skal fungere 
som bemyndigende myndighed og 
markedsovervågningsmyndighed, 
medmindre en medlemsstat har 
organisatoriske og administrative grunde til 
at udpege mere end én myndighed.

2. Hver medlemsstat skal udpege en 
enkelt national tilsynsmyndighed blandt de 
nationale kompetente myndigheder senest 
… [tre måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse]. Den nationale 
tilsynsmyndighed skal fungere som 
bemyndigende myndighed og 
markedsovervågningsmyndighed, 
medmindre en medlemsstat har 
organisatoriske og administrative grunde til 
at udpege mere end én myndighed, i 
hvilket fald den skal begrunde dette over 
for Kommissionen og udvalget. Hvis den 
nationale tilsynsmyndighed ikke er den 
udpegede tilsynsmyndighed, skal den 
handle i tæt samarbejde med den 
nationale databeskyttelsesmyndighed.

Or. en

Ændringsforslag 213

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den nationale tilsynsmyndighed 
fungerer som ledende myndighed og er 
ansvarlig for at sikre effektiv 
koordinering mellem de nationale 
kompetente myndigheder med hensyn til 
gennemførelsen af denne forordning og 
bidrager til en effektiv og konsekvent 
anvendelse og håndhævelse af denne 
forordning. Den repræsenterer sin 
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medlemsstat i udvalget i 
overensstemmelse med artikel 57.

Or. en

Ændringsforslag 214

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Hver national tilsynsmyndighed 
udfører sine opgaver og beføjelser i 
henhold til denne forordning i fuld 
uafhængighed. Medlemmet eller 
medlemmerne af hver national 
tilsynsmyndighed skal ved udførelsen af 
deres opgaver og beføjelser i 
overensstemmelse med denne forordning 
være fri for udefrakommende indflydelse, 
direkte som indirekte, og må ikke søge 
eller modtage instrukser fra noget andet 
organ i forbindelse med udførelsen af de 
opgaver, de er blevet pålagt.

Or. en

Ændringsforslag 215

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen om deres udpegelse(r) og, 
hvor det er relevant, om begrundelsen for 
at udpege mere end én myndighed.

3. Medlemsstaterne skal offentliggøre 
og meddele Kommissionen og udvalget 
navnet på den nationale kompetente 
myndighed, de har udpeget som deres 
national tilsynsmyndighed, med samt 
dennes kontaktoplysninger, senest den ... 
[tre måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse].

Or. en
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Ændringsforslag 216

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
nationale kompetente myndigheder 
modtager tilstrækkelige finansielle og 
menneskelige ressourcer til at udføre deres 
opgaver i henhold til denne forordning. De 
nationale kompetente myndigheder skal 
navnlig råde over et tilstrækkeligt antal 
medarbejdere på fast basis, hvis 
kompetencer og ekspertise skal omfatte en 
indgående forståelse af AI-teknologier, 
data og databehandling, grundlæggende 
rettigheder og sundheds- og 
sikkerhedsrisici samt viden om gældende 
standarder og retlige krav.

4. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
nationale kompetente myndigheder 
modtager tilstrækkelige tekniske, 
finansielle og menneskelige ressourcer og 
råder over de fornødne lokaler og 
infrastruktur til at udføre deres opgaver i 
henhold til denne forordning. De nationale 
kompetente myndigheder skal navnlig råde 
over et tilstrækkeligt antal medarbejdere på 
fast basis, hvis kompetencer og ekspertise 
skal omfatte en indgående forståelse af AI-
teknologier, data og databehandling, 
beskyttelse af personoplysninger, 
grundlæggende rettigheder og sundheds- 
og sikkerhedsrisici samt viden om 
gældende standarder og retlige krav. 
Medlemsstaterne vurderer og ajourfører 
hvert år de kompetence- og 
ressourcebehov, der er omhandlet i dette 
stykke.

Or. en

Ændringsforslag 217

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen letter udvekslingen 
af erfaringer mellem de nationale 
kompetente myndigheder.

6. Kommissionen og udvalget letter 
udvekslingen af erfaringer mellem de 
nationale kompetente myndigheder.

Or. en



PE731.563v01-00 116/166 PR\1254442DA.docx

DA

Ændringsforslag 218

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De nationale kompetente 
myndigheder kan yde vejledning og 
rådgivning om gennemførelsen af denne 
forordning, herunder til mindre udbydere. 
Når de nationale kompetente myndigheder 
agter at yde vejledning og rådgivning i 
forbindelse med et AI-system på områder, 
der er omfattet af anden EU-lovgivning, 
skal de kompetente nationale myndigheder 
høres i henhold til denne EU-lovgivning, 
hvis det er relevant. Medlemsstaterne kan 
også oprette et centralt kontaktpunkt til 
kommunikation med operatører.

7. De nationale kompetente 
myndigheder kan yde vejledning og 
rådgivning om gennemførelsen af denne 
forordning, herunder til mindre udbydere. 
Når de nationale kompetente myndigheder 
agter at yde vejledning og rådgivning i 
forbindelse med et AI-system på områder, 
der er omfattet af anden EU-lovgivning, 
skal de kompetente nationale myndigheder 
høres i henhold til denne EU-lovgivning, 
hvis det er relevant. Medlemsstaterne skal 
også oprette et centralt kontaktpunkt til 
kommunikation med operatører og andre 
interessenter.

Or. en

Ændringsforslag 219

Forslag til forordning
Artikel 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 59a
Samarbejdsmekanisme mellem nationale 
tilsynsmyndigheder i sager, der involverer 

to eller flere medlemsstater
1. Hver national kompetent 
myndighed udfører de opgaver og 
beføjelser, der tillægges den i 
overensstemmelse med denne forordning, 
på den pågældende medlemsstats 
territorium.
2. I sager, der involverer to eller flere 
nationale tilsynsmyndigheder, anses den 
nationale tilsynsmyndighed i den 
medlemsstat, hvor udbyderen eller 
brugeren af det pågældende AI-system er 
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etableret, eller hvor den bemyndigede 
repræsentant er udpeget, for at være den 
ledende nationale tilsynsmyndighed.
3. I de tilfælde, der er omhandlet i 
stk. 2, skal de relevante nationale 
tilsynsmyndigheder samarbejde og 
rettidigt udveksle alle relevante 
oplysninger. De nationale 
tilsynsmyndigheder skal samarbejde med 
henblik på at nå til enighed.
4. I tilfælde af alvorlig uenighed 
mellem to eller flere nationale 
tilsynsmyndigheder skal disse underrette 
udvalget og straks forelægge det alle 
relevante oplysninger i sagen.
5. Databeskyttelsesrådet fremsætter 
senest tre måneder efter modtagelsen af 
den i stk. 4 omhandlede underretning en 
henstilling til de nationale 
tilsynsmyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 220

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter og 
vedligeholder i samarbejde med 
medlemsstaterne en EU-database med de i 
stk. 2 omhandlede oplysninger vedrørende 
højrisiko-AI-systemer, jf. artikel 6, stk. 2, 
som er registreret i overensstemmelse med 
artikel 51.

1. Kommissionen opretter og 
vedligeholder i samarbejde med 
medlemsstaterne en EU-database med de i 
stk. 2 og 2a omhandlede oplysninger 
vedrørende højrisiko-AI-systemer, jf. 
artikel 6, stk. 2, som er registreret i 
overensstemmelse med artikel 51, og 
brugere af sådanne systemer, hvor disse 
er myndigheder eller EU-institutioner, -
organer, -kontorer eller -agenturer.

Or. en
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Ændringsforslag 221

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbyderne skal registrere de 
oplysninger, der er anført i bilag VIII, i 
EU-databasen. Kommissionen yder dem 
teknisk og administrativ støtte.

2. Udbyderne skal registrere de 
oplysninger, der er anført i bilag VIII, 
punkt 1, i EU-databasen. Kommissionen 
yder dem teknisk og administrativ støtte.

Or. en

Ændringsforslag 222

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De oplysninger, der er anført i 
bilag VIII, punkt 2, skal indlæses i EU-
databasen af de brugere, der er eller 
handler på vegne af myndigheder eller 
EU-institutioner, -organer, -kontorer eller 
-agenturer. Kommissionen yder dem 
teknisk og administrativ støtte.

Or. en

Ændringsforslag 223

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne i EU-databasen skal 
være offentligt tilgængelige.

3. Oplysningerne i EU-databasen skal 
være offentligt tilgængelige, 
brugervenlige, let tilgængelige, lette at 
finde rundt i og maskinlæsbare.

Or. en
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Ændringsforslag 224

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. EU-databasen må kun indeholde 
personoplysninger i det omfang, det er 
nødvendigt for at indsamle og behandle 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
forordning. Disse oplysninger omfatter 
navne og kontaktoplysninger på de fysiske 
personer, der er ansvarlige for registrering 
af systemet og har retlig beføjelse til at 
repræsentere udbyderen.

4. EU-databasen må kun indeholde 
personoplysninger i det omfang, det er 
nødvendigt for at indsamle og behandle 
oplysninger i overensstemmelse med denne 
forordning. Disse oplysninger omfatter 
navne og kontaktoplysninger på de fysiske 
personer, der er ansvarlige for registrering 
af systemet og har retlig beføjelse til at 
repræsentere udbyderen eller en bruger, 
som er en myndighed eller EU-institution, 
-organ, -kontor eller -agentur.

Or. en

Ændringsforslag 225

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen er dataansvarlig for 
EU-databasen. Den sikrer også, at 
udbyderne modtager tilstrækkelig teknisk 
og administrativ støtte.

5. Kommissionen er dataansvarlig for 
EU-databasen.

Or. en

Ændringsforslag 226

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Systemet til overvågning efter 
omsætningen skal baseres på en plan for 

3. Systemet til overvågning efter 
omsætningen skal baseres på en plan for 
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overvågning efter omsætningen. Planen for 
overvågning efter omsætningen skal være 
en del af den tekniske dokumentation, jf. 
bilag IV. Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om detaljerede 
bestemmelser om en model for planen for 
overvågning efter omsætningen og listen 
over elementer, der skal indgå i planen.

overvågning efter omsætningen. Planen for 
overvågning efter omsætningen skal være 
en del af den tekniske dokumentation, jf. 
bilag IV. Kommissionen vedtager en 
gennemførelsesretsakt om detaljerede 
bestemmelser om en model for planen for 
overvågning efter omsætningen og listen 
over elementer, der skal indgå i planen, 
senest … [12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse].

Or. en

Ændringsforslag 227

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udbydere af højrisiko-AI-systemer, der 
bringes i omsætning på EU-markedet, skal 
indberette enhver alvorlig hændelse eller 
funktionsfejl i forbindelse med disse 
systemer, som udgør en misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til den del af EU-
retten, der har til formål at beskytte de 
grundlæggende rettigheder, til 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor hændelsen eller 
misligholdelsen fandt sted.

Udbydere og, ifald brugere af højrisiko-
AI-systemer, der bringes i omsætning på 
EU-markedet, har konstateret en alvorlig 
hændelse eller funktionsfejl, disse brugere 
skal indberette enhver alvorlig hændelse 
eller funktionsfejl i forbindelse med disse 
systemer, som udgør en misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til den del af EU-
retten, der har til formål at beskytte de 
grundlæggende rettigheder, til 
markedsovervågningsmyndighederne i de 
medlemsstater, hvor hændelsen eller 
misligholdelsen fandt sted, og, hvis 
relevant, til Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 228

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En sådan indberetning skal foretages En sådan indberetning skal foretages 
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umiddelbart efter, at udbyderen har 
fastslået en årsagssammenhæng mellem 
AI-systemet og hændelsen eller 
funktionsfejlen eller rimelig sandsynlighed 
for en sådan sammenhæng, og under alle 
omstændigheder senest 15 dage efter, at 
udbyderne har fået kendskab til den 
alvorlige hændelse eller funktionsfejlen.

umiddelbart efter, at udbyderen eller, hvis 
relevant, brugeren har fastslået en 
årsagssammenhæng mellem AI-systemet 
og hændelsen eller funktionsfejlen eller 
rimelig sandsynlighed for en sådan 
sammenhæng, og under alle 
omstændigheder senest 72 timer efter, at 
udbyderen eller, hvis relevant, brugeren 
har fået kendskab til den alvorlige 
hændelse eller funktionsfejlen.

Or. en

Begrundelse

Fristen er blevet forkortet til 3 døgn for at matche de tilsvarende indberetningsfrister i 
GDPR.

Ændringsforslag 229

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når der er konstateret en 
årsagssammenhæng mellem AI-systemet 
og den alvorlige hændelse eller 
funktionssvigtet eller en rimelige 
sandsynlighed for en sådan 
sammenhæng, træffer udbyderne 
passende korrigerende foranstaltninger i 
henhold til artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 230

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når 
markedsovervågningsmyndigheden 

2. Når 
markedsovervågningsmyndigheden 
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modtager en indberetning vedrørende 
misligholdelse af forpligtelser i henhold til 
den del af EU-retten, der har til formål at 
beskytte de grundlæggende rettigheder, 
skal den underrette de nationale offentlige 
myndigheder eller organer, der er 
omhandlet i artikel 64, stk. 3. 
Kommissionen udarbejder særlig 
vejledning for at lette overholdelsen af 
forpligtelserne i stk. 1. Denne vejledning 
udstedes senest 12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden.

modtager en indberetning vedrørende 
misligholdelse af forpligtelser i henhold til 
den del af EU-retten, der har til formål at 
beskytte de grundlæggende rettigheder, 
skal den underrette de nationale offentlige 
myndigheder eller organer, der er 
omhandlet i artikel 64, stk. 3. 
Kommissionen udarbejder særlig 
vejledning for at lette overholdelsen af 
forpligtelserne i stk. 1. Denne vejledning 
udstedes senest … [denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato] og skal underkastes 
årlig revision.

Or. en

Ændringsforslag 231

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med de i bilag III, 
punkt 5, litra b), omhandlede højrisiko-AI-
systemer, der bringes i omsætning eller 
tages i brug af kreditinstitutter, der er 
reguleret ved direktiv 2013/36/EU, og for 
højrisiko-AI-systemer, der er beregnet til at 
blive anvendt som sikkerhedskomponenter 
i udstyr, eller som i selv er udstyr, der er 
omfattet af forordning (EU) 2017/745 og 
forordning (EU) 2017/746, begrænses 
indberetningen af alvorlige hændelser eller 
funktionsfejl til dem, der udgør en 
misligholdelse af forpligtelser i henhold til 
den del af EU-retten, der har til formål at 
beskytte de grundlæggende rettigheder.

3. I forbindelse med de i bilag III, 
punkt 5, litra b), omhandlede højrisiko-AI-
systemer, der bringes i omsætning eller 
tages i brug af kreditinstitutter, der er 
reguleret ved direktiv 2013/36/EU, og for 
højrisiko-AI-systemer, der er beregnet til at 
blive anvendt som sikkerhedskomponenter 
i udstyr, eller som i selv er udstyr, der er 
omfattet af forordning (EU) 2017/745 og 
forordning (EU) 2017/746, begrænses 
indberetningen af alvorlige hændelser eller 
funktionsfejl i denne forordnings forstand 
til dem, der udgør en misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til den del af EU-
retten, der har til formål at beskytte de 
grundlæggende rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 232

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De nationale tilsynsmyndigheder 
underretter hvert år udvalget om de 
alvorlige forhold og funktionsfejl, der 
indberettes til dem i overensstemmelse 
med denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 233

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den nationale tilsynsmyndighed 
skal regelmæssigt aflægge rapport til 
Kommissionen om resultaterne af relevante 
markedsovervågningsaktiviteter. Den 
nationale tilsynsmyndighed skal straks 
indberette alle oplysninger, der er 
fremskaffet i forbindelse med 
markedsovervågningsaktiviteter, og som 
kan være af potentiel interesse for 
anvendelsen af EU-lovgivningen om 
konkurrenceregler, til Kommissionen og de 
relevante nationale 
konkurrencemyndigheder.

2. Den nationale tilsynsmyndighed 
skal årligt aflægge rapport til 
Kommissionen om resultaterne af relevante 
markedsovervågningsaktiviteter. Den 
nationale tilsynsmyndighed skal straks 
indberette alle oplysninger, der er 
fremskaffet i forbindelse med 
markedsovervågningsaktiviteter, og som 
kan være af potentiel interesse for 
anvendelsen af EU-lovgivningen om 
konkurrenceregler, til Kommissionen og de 
relevante nationale 
konkurrencemyndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 234

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med deres arbejde skal 
markedsovervågningsmyndighederne have 
fuld adgang til de trænings-, validerings- 
og prøvningsdatasæt, der anvendes af 
udbyderen, herunder via 
programmeringsgrænseflader for 
applikationer ("API'er") eller andre 
passende tekniske midler og værktøjer, der 
muliggør fjernadgang.

1. I forbindelse med deres arbejde skal 
markedsovervågningsmyndighederne eller 
Kommissionen, når den udøver artikel 
68a, have fuld adgang til de trænings-, 
validerings- og prøvningsdatasæt, der 
anvendes af udbyderen eller, hvis relevant, 
brugeren, herunder via 
programmeringsgrænseflader for 
applikationer ("API'er") eller andre 
passende tekniske midler og værktøjer, der 
muliggør fjernadgang.

Or. en

Ændringsforslag 235

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det er nødvendigt for at 
vurdere, om højrisiko-AI-systemet er i 
overensstemmelse med kravene i afsnit III, 
kapitel 2, skal 
markedsovervågningsmyndighederne efter 
begrundet anmodning gives adgang til 
kildekoden for AI-systemet.

2. Hvis det er nødvendigt for at 
vurdere, om højrisiko-AI-systemet er i 
overensstemmelse med kravene i afsnit III, 
kapitel 2, skal 
markedsovervågningsmyndighederne eller, 
hvis relevant, Kommissionen, efter 
begrundet anmodning gives adgang til 
kildekoden for AI-systemet.

Or. en

Ændringsforslag 236

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nationale offentlige myndigheder 
eller organer, der fører tilsyn med eller 
håndhæver opfyldelsen af forpligtelser i 

3. Nationale offentlige myndigheder 
eller organer, der fører tilsyn med eller 
håndhæver opfyldelsen af forpligtelser i 
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henhold til EU-retten om beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med anvendelsen af højrisiko-AI-systemer, 
jf. bilag III, har beføjelse til at anmode om 
og få adgang til al dokumentation, der er 
udarbejdet eller opretholdt i henhold til 
denne forordning, hvis adgang til denne 
dokumentation er nødvendig for udøvelsen 
af de beføjelser, der er omfattet af deres 
mandat, inden for rammerne af deres 
jurisdiktion. Den relevante offentlige 
myndighed eller det relevante offentlige 
organ skal underrette 
markedsovervågningsmyndigheden i den 
pågældende medlemsstat om enhver sådan 
anmodning.

henhold til EU-retten om beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder i forbindelse 
med anvendelsen af højrisiko-AI-systemer, 
jf. bilag III, har beføjelse til at anmode om 
og få adgang til al dokumentation, der er 
udarbejdet eller opretholdt i henhold til 
denne forordning, hvis adgang til denne 
dokumentation er nødvendig for udøvelsen 
af de beføjelser, der er omfattet af deres 
mandat, inden for rammerne af deres 
jurisdiktion. Den relevante offentlige 
myndighed eller det relevante offentlige 
organ skal underrette 
markedsovervågningsmyndigheden i den 
pågældende medlemsstat eller, hvis 
relevant, Kommissionen om enhver sådan 
anmodning.

Or. en

Ændringsforslag 237

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis den i stk. 3 omhandlede 
dokumentation er utilstrækkelig til at 
fastslå, om der er sket en misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til den del af EU-
retten, der har til formål at beskytte de 
grundlæggende rettigheder, kan den 
offentlige myndighed eller det offentlige 
organ, der er omhandlet i stk. 3, fremsætte 
en begrundet anmodning til 
markedsovervågningsmyndigheden om at 
tilrettelægge prøvning af højrisiko-AI-
systemet ved hjælp af tekniske midler. 
Markedsovervågningsmyndigheden skal 
tilrettelægge prøvningen med tæt 
inddragelse af den anmodende offentlige 
myndighed eller det anmodende offentlige 
organ inden for rimelig tid efter 
anmodningen.

5. Hvis den i stk. 3 omhandlede 
dokumentation er utilstrækkelig til at 
fastslå, om der er sket en misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til den del af EU-
retten, der har til formål at beskytte de 
grundlæggende rettigheder, kan den 
offentlige myndighed eller det offentlige 
organ, der er omhandlet i stk. 3, fremsætte 
en begrundet anmodning til 
markedsovervågningsmyndigheden eller, 
hvis relevant, Kommissionen om at 
tilrettelægge prøvning af højrisiko-AI-
systemet ved hjælp af tekniske midler.  
Markedsovervågningsmyndigheden eller, 
hvis relevant, Kommissionen skal 
tilrettelægge prøvningen med tæt 
inddragelse af den anmodende offentlige 
myndighed eller det anmodende offentlige 
organ inden for rimelig tid efter 
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anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 238

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. AI-systemer, der udgør en risiko, 
skal forstås som et produkt, der udgør en 
risiko, som defineret i artikel 3, nr. 19), i 
forordning (EU) 2019/1020, for så vidt 
angår risici for menneskers sundhed eller 
sikkerhed eller for beskyttelsen af 
personers grundlæggende rettigheder.

1. AI-systemer, der udgør en risiko, 
skal forstås som et produkt, der udgør en 
risiko, som defineret i artikel 3, nr. 19), i 
forordning (EU) 2019/1020, for så vidt 
angår risici for menneskers sundhed eller 
sikkerhed eller for beskyttelsen af 
personers grundlæggende rettigheder eller 
Unionens værdier som fastsat i artikel 2 i 
TEU.

Or. en

Ændringsforslag 239

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstats 
markedsovervågningsmyndighed har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et AI-
system udgør en risiko som omhandlet i 
stk. 1, skal den foretage en evaluering af 
det pågældende AI-system for så vidt angår 
dets opfyldelse af alle de krav og 
forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning. Hvis der foreligger risici for 
beskyttelsen af de grundlæggende 
rettigheder, skal 
markedsovervågningsmyndigheden også 
underrette de relevante nationale offentlige 
myndigheder eller organer, der er 
omhandlet i artikel 64, stk. 3. De relevante 

Hvis en medlemsstats 
markedsovervågningsmyndighed har 
tilstrækkelig grund til at antage, at et AI-
system udgør en risiko som omhandlet i 
stk. 1, skal den foretage en evaluering af 
det pågældende AI-system for så vidt angår 
dets opfyldelse af alle de krav og 
forpligtelser, der er fastsat i denne 
forordning. Hvis der foreligger risici for 
beskyttelsen af de grundlæggende 
rettigheder, skal 
markedsovervågningsmyndigheden også 
øjeblikkeligt underrette og til fulde 
samarbejde med de relevante nationale 
offentlige myndigheder eller organer, der 
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operatører skal om nødvendigt samarbejde 
med markedsovervågningsmyndighederne 
og de andre nationale offentlige 
myndigheder eller organer, der er 
omhandlet i artikel 64, stk. 3.

er omhandlet i artikel 64, stk. 3. De 
relevante operatører skal om nødvendigt 
samarbejde med 
markedsovervågningsmyndighederne og de 
andre nationale offentlige myndigheder 
eller organer, der er omhandlet i artikel 64, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 240

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndigheden i 
forbindelse med evalueringen konstaterer, 
at AI-systemet ikke opfylder kravene og 
forpligtelserne i denne forordning, skal de 
straks anmode den pågældende operatør 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at sørge for, at AI-systemet opfylder 
kravene og forpligtelserne, trække AI-
systemet tilbage fra markedet eller 
tilbagekalde det inden for en rimelig 
tidsfrist, som de fastsætter i forhold til 
risikoens art.

Hvis markedsovervågningsmyndigheden 
eller, hvis relevant, den nationale 
myndighed omhandlet i artikel 64, stk. 3, i 
forbindelse med evalueringen konstaterer, 
at AI-systemet ikke opfylder kravene og 
forpligtelserne i denne forordning, skal de 
straks anmode den pågældende operatør 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at sørge for, at AI-systemet opfylder 
kravene og forpligtelserne, trække AI-
systemet tilbage fra markedet eller 
tilbagekalde det inden for en rimelig 
tidsfrist, som de fastsætter i forhold til 
risikoens art.

Or. en

Ændringsforslag 241

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis 
markedsovervågningsmyndigheden 
konstaterer, at den manglende opfyldelse af 
kravene ikke er begrænset til 

3. Hvis 
markedsovervågningsmyndigheden 
konstaterer, at den manglende opfyldelse af 
kravene ikke er begrænset til 
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medlemsstatens område, skal den 
underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om resultaterne af 
evalueringen og om de tiltag, den har 
pålagt operatøren at iværksætte.

medlemsstatens område, skal den 
underrette udvalget, Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om resultaterne af 
evalueringen og om de tiltag, den har 
pålagt operatøren at iværksætte.

Or. en

Ændringsforslag 242

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis AI-systemets operatør ikke 
træffer de fornødne foranstaltninger inden 
for den frist, der er omhandlet i stk. 2, skal 
markedsovervågningsmyndigheden træffe 
de nødvendige foreløbige foranstaltninger 
for at forbyde eller begrænse AI-systemets 
tilgængelighed på deres nationale markeder 
eller for at trække produktet tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Den 
myndighed skal straks underrette 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om sådanne foranstaltninger.

5. Hvis AI-systemets operatør ikke 
træffer de fornødne foranstaltninger inden 
for den frist, der er omhandlet i stk. 2, skal 
markedsovervågningsmyndigheden træffe 
de nødvendige foreløbige foranstaltninger 
for at forbyde eller begrænse AI-systemets 
tilgængelighed på deres nationale markeder 
eller ibrugtagning eller for at trække AI-
systemet tilbage fra markedet eller kalde 
det tilbage. Den myndighed skal straks 
underrette Kommissionen, udvalget og de 
øvrige medlemsstater om sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 243

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De i stk. 5 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige 
oplysninger, særlig de nødvendige data til 
identifikation af det AI-system, der ikke 
opfylder kravene, AI-systemets oprindelse, 
arten af den påståede manglende opfyldelse 
af kravene og af den pågældende risiko, 

6. De i stk. 5 omhandlede oplysninger 
skal indeholde alle tilgængelige 
oplysninger, særlig de nødvendige data til 
identifikation af det AI-system, der ikke 
opfylder kravene, AI-systemets oprindelse 
og værdikæden, arten af den påståede 
manglende opfyldelse af kravene og af den 
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arten og varigheden af de trufne nationale 
foranstaltninger samt de synspunkter, som 
den pågældende operatør har fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes et 
eller flere af følgende:

pågældende risiko, arten og varigheden af 
de trufne nationale foranstaltninger samt de 
synspunkter, som den pågældende operatør 
har fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes et 
eller flere af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 244

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) AI-systemets manglende opfyldelse 
af kravene i afsnit III, kapitel 2

a) AI-systemets manglende opfyldelse 
af kravene i denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 245

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.
Markedsovervågningsmyndigheder

ne i de andre medlemsstater end 
markedsovervågningsmyndigheden i den 
medlemsstat, der har indledt proceduren, 
skal straks underrette Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om de trufne 
foranstaltninger og om yderligere 
oplysninger, som de måtte råde over, om 
det pågældende AI-systems manglende 
opfyldelse af kravene og om deres 
indsigelser, hvis de ikke er indforstået med 
den meddelte nationale foranstaltning.

7.
Markedsovervågningsmyndigheder

ne i de andre medlemsstater end 
markedsovervågningsmyndigheden i den 
medlemsstat, der har indledt proceduren, 
skal straks underrette Kommissionen, 
udvalget og de øvrige medlemsstater om 
de trufne foranstaltninger og om yderligere 
oplysninger, som de måtte råde over, om 
det pågældende AI-systems manglende 
opfyldelse af kravene og om deres 
indsigelser, hvis de ikke er indforstået med 
den meddelte nationale foranstaltning.

Or. en
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Ændringsforslag 246

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.
Markedsovervågningsmyndigheder

ne i samtlige medlemsstater skal sikre, at 
der straks træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger med hensyn til det 
pågældende produkt, f.eks. tilbagetrækning 
af produktet fra deres marked.

9.
Markedsovervågningsmyndigheder

ne i samtlige medlemsstater skal sikre, at 
der straks træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger med hensyn til det 
pågældende AI-system, f.eks. 
tilbagetrækning af AI-systemet fra deres 
marked.

Or. en

Ændringsforslag 247

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. De nationale tilsynsmyndigheder 
aflægger årligt rapport til 
Databeskyttelsesrådet om den mulige 
anvendelse af forbudte praksisser og 
alvorlige tilfælde af misbrug af højrisiko-
AI-systemer, der har fundet sted i løbet af 
det pågældende år, og om de 
foranstaltninger, der er truffet for at 
eliminere eller afbøde risiciene i 
overensstemmelse med denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 248

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat inden for tre 
måneder efter modtagelsen af den i artikel 
65, stk. 5, omhandlede underretning har 
gjort indsigelse mod en foranstaltning 
truffet af en anden medlemsstat, eller hvis 
Kommissionen finder, at foranstaltningen 
er i strid med EU-retten, drøfter 
Kommissionen straks spørgsmålet med den 
relevante medlemsstat og den eller de 
relevante operatører og evaluerer den 
nationale foranstaltning. På grundlag af 
resultaterne af denne evaluering træffer 
Kommissionen senest 9 måneder efter den 
i artikel 65, stk. 5, omhandlede 
underretning afgørelse om, hvorvidt den 
nationale foranstaltning er berettiget eller 
ej, og meddeler den pågældende 
medlemsstat denne afgørelse.

1. Hvis en medlemsstat inden for tre 
måneder efter modtagelsen af den i artikel 
65, stk. 5, omhandlede underretning har 
gjort indsigelse mod en foranstaltning 
truffet af en anden medlemsstat, eller hvis 
Kommissionen finder, at foranstaltningen 
er i strid med EU-retten, drøfter 
Kommissionen straks spørgsmålet med den 
relevante medlemsstat og den eller de 
relevante operatører og evaluerer den 
nationale foranstaltning. På grundlag af 
resultaterne af denne evaluering træffer 
Kommissionen senest tre måneder efter 
den i artikel 65, stk. 5, omhandlede 
underretning afgørelse om, hvorvidt den 
nationale foranstaltning er berettiget eller 
ej, og meddeler den pågældende 
medlemsstat denne afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 249

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den nationale foranstaltning 
anses for at være berettiget, skal samtlige 
medlemsstater træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det AI-
system, der ikke opfylder kravene, trækkes 
tilbage fra deres marked, og underrette 
Kommissionen herom. Hvis den nationale 
foranstaltning anses for ikke at være 
berettiget, skal den pågældende 
medlemsstat trække foranstaltningen 
tilbage.

2. Hvis den nationale foranstaltning 
anses for at være berettiget, skal samtlige 
medlemsstater træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det AI-
system, der ikke opfylder kravene, uden 
opsættelse trækkes tilbage fra deres 
marked, og underrette Kommissionen og 
udvalget herom. Hvis den nationale 
foranstaltning anses for ikke at være 
berettiget, skal den pågældende 
medlemsstat trække foranstaltningen 
tilbage.

Or. en
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Ændringsforslag 250

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstats 
markedsovervågningsmyndighed efter at 
have foretaget en vurdering i henhold til 
artikel 65 finder, at et AI-system, selv om 
det opfylder kravene i denne forordning, 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller sikkerhed, for misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til den del af EU-
retten, der har til formål at beskytte de 
grundlæggende rettigheder, eller for andre 
samfundsinteresser, skal den pålægge den 
pågældende operatør at træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
det pågældende AI-system, når det bringes 
i omsætning eller tages i brug, ikke 
længere udgør en risiko, eller for at trække 
AI-systemet tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage inden for en rimelig 
tidsfrist, som den fastsætter i forhold til 
risikoens art.

1. Hvis en medlemsstats 
markedsovervågningsmyndighed efter i 
nøje samarbejde med den relevante 
myndighed omhandlet i artikel 64, stk. 3, 
at have foretaget en vurdering i henhold til 
artikel 65 finder, at et AI-system, selv om 
det opfylder kravene i denne forordning, 
udgør en risiko for menneskers sundhed 
eller sikkerhed, for misligholdelse af 
forpligtelser i henhold til den del af EU-
retten, der har til formål at beskytte de 
grundlæggende rettigheder eller Unionens 
værdier som fastsat i artikel 2 i TEU, eller 
for andre samfundsinteresser, skal den 
pålægge den pågældende operatør at træffe 
alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at det pågældende AI-system, når det 
bringes i omsætning eller tages i brug, ikke 
længere udgør en risiko, eller for at trække 
AI-systemet tilbage fra markedet eller 
kalde det tilbage inden for en rimelig 
tidsfrist, som den fastsætter i forhold til 
risikoens art.

Or. en

Ændringsforslag 251

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaten skal straks 
underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater herom. Denne underretning 
skal indeholde alle tilgængelige 
oplysninger, især de nødvendige data til 
identifikation af de pågældende AI-
systemer, AI-systemets oprindelse og 

3. Medlemsstaten skal straks 
underrette Kommissionen, udvalget og de 
øvrige medlemsstater herom. Denne 
underretning skal indeholde alle 
tilgængelige oplysninger, især de 
nødvendige data til identifikation af de 
pågældende AI-systemer, AI-systemets 
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forsyningskæde, arten af den pågældende 
risiko og arten og varigheden af de trufne 
nationale foranstaltninger.

oprindelse og forsyningskæde, arten af den 
pågældende risiko og arten og varigheden 
af de trufne nationale foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 252

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen retter sin afgørelse 
til medlemsstaterne.

5. Kommissionen retter sin afgørelse 
til medlemsstaterne. Den underretter 
straks medlemsstaterne og de relevante 
operatører om afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 253

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) overensstemmelsesmærkningen er 
anbragt i modstrid med artikel 49

a) CE-mærkningen er anbragt i 
modstrid med artikel 49

Or. en

Ændringsforslag 254

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) der er ikke anbragt nogen 
overensstemmelsesmærkning

b) der er ikke anbragt nogen CE-
mærkning.

Or. en
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Ændringsforslag 255

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) den tekniske dokumentation er 
ikke tilgængelig

Or. en

Ændringsforslag 256

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) registreringen i EU-databasen er 
ikke foretaget.

Or. en

Ændringsforslag 257

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der fortsat er tale om 
manglende opfyldelse af kravene som 
omhandlet i stk. 1, skal den pågældende 
medlemsstat træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at begrænse eller 
forbyde, at AI-systemet gøres tilgængeligt 
på markedet, eller sikre, at det kaldes 
tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

2. Hvis der fortsat er tale om 
manglende opfyldelse af kravene som 
omhandlet i stk. 1, skal den pågældende 
medlemsstat træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at begrænse eller 
forbyde, at AI-systemet gøres tilgængeligt 
på markedet, eller sikre, at det uden 
opsættelse kaldes tilbage eller trækkes 
tilbage fra markedet. Den berørte 
medlemsstat underretter straks udvalget 
om den manglende overholdelse og de 
trufne foranstaltninger.
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Or. en

Ændringsforslag 258

Forslag til forordning
Titel VIII – kapitel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel 3a
Specifikke regler vedrørende håndhævelse 

på EU-plan

Or. en

Begrundelse

Der tilføjes et nyt kapitel om betingelserne for Kommissionens indgriben i håndhævelsen af 
forordningen. Dette bør indsættes før, så det omfatter artikel 68a til 68i.

Ændringsforslag 259

Forslag til forordning
Artikel 68 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68a
Kommissionens indgriben og 

påbegyndelse af procedure
1. Kommissionen kan efter 
henstilling fra udvalget eller på eget 
initiativ indlede en procedure med henblik 
på eventuel vedtagelse af afgørelser i 
henhold til artikel 67e og 71 i følgende 
tilfælde:
a) Kommissionen eller udvalget har 
tilstrækkeligt belæg for at antage, at et 
AI-system er uoverensstemmende med 
denne forordning på en sådan måde, at 
det består en udbredt overtrædelse eller en 
udbredt overtrædelse med EU-dimension
b) Kommissionen eller udvalget har 
tilstrækkeligt belæg for at antage, at et 
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berørt AI-system udgør en risiko, der 
påvirker eller sandsynligvis vil påvirke 
mindst 45 mio. borgere i Unionen
c) et AI-system mistænkes for at have 
forårsaget overtrædelse af en eller flere af 
bestemmelserne i denne forordning i mere 
end én medlemsstat, og de relevante 
nationale tilsynsmyndigheder i de berørte 
medlemsstater har ikke truffet nogen 
foranstaltninger.
2. Hvis Kommissionen beslutter at 
indlede en procedure i henhold til stk. 1, 
underretter den udvalget og de berørte 
operatører herom. Efter denne 
underretning har den nationale 
tilsynsmyndighed i den pågældende 
medlemsstat ikke længere ret til at træffe 
undersøgelses- eller 
håndhævelsesforanstaltninger over for 
den pågældende operatør, dog uden at 
dette berører andre foranstaltninger, som 
den træffer efter anmodning fra 
Kommissionen.
3. Den nationale tilsynsmyndighed 
skal straks efter at være blevet underrettet 
tilsende Kommissionen
a) alle oplysninger, som den 
nationale tilsynsmyndighed har udvekslet 
vedrørende overtrædelsen eller den 
formodede overtrædelse, alt efter hvad der 
er relevant, med udvalget og med den 
berørte operatør
b) hvor det er relevant, sagsakterne 
fra den pågældende nationale 
tilsynsmyndighed vedrørende 
overtrædelsen eller den formodede 
overtrædelse, alt efter hvad der er relevant
c) alle andre oplysninger, som 
koordinatoren for digitale tjenester er i 
besiddelse af, der kan være relevante for 
den procedure, Kommissionen har 
indledt.
4. Kommissionen kan med henblik 
på udførelsen af sine opgaver i henhold til 
denne artikel indbyde uafhængige 
eksterne eksperter og revisorer til at bistå i 
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denne henseende og yde specifik 
ekspertise eller viden.

Or. en

Ændringsforslag 260

Forslag til forordning
Artikel 68 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68b
Kommissionens undersøgelses- og 

håndhævelsesbeføjelser
1. Kommissionen tillægges med 
henblik på at varetage sine opgaver i 
henhold til artikel 68a følgende 
undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser:
a) at kræve, at udbydere eller brugere 
af et AI-system fremlægger relevante 
dokumenter, tekniske specifikationer, data 
og oplysninger med hensyn til AI-
systemets overensstemmelse med reglerne 
og tekniske aspekter i enhver form eller i 
et hvilket som helst format og uanset 
lagringsmediet eller det sted, hvor 
sådanne dokumenter, tekniske 
specifikationer, data eller oplysninger 
lagres, og at tage eller indhente 
eksemplarer heraf
b) at få adgang til data og 
dokumentation vedrørende et AI-system 
og dets funktionsmåde i overensstemmelse 
med artikel 64
c) at kræve, at udbydere eller brugere 
af et AI-system fremlægger relevante 
oplysninger i overensstemmelse med 
artikel 68d
d) at foretage uanmeldte inspektioner 
på stedet og på afstand samt fysisk kontrol 
i overensstemmelse med artikel 68f
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e) at foretage afhøringer i 
overensstemmelse med artikel 68e
f) at indlede undersøgelser på eget 
initiativ med henblik på at indkredse 
tilfælde af manglende opfyldelse af 
kravene og bringe dem til ophør
g) at pålægge udbydere og brugere af 
et AI-system at træffe passende 
foranstaltninger til at bringe et tilfælde af 
regelbrud til ophør eller fjerne risikoen i 
overensstemmelse med artikel 68h og til at 
vedtage foreløbige foranstaltninger i 
denne henseende i overensstemmelse med 
artikel 68i
h) at foretage afhøringer i 
overensstemmelse med artikel 68h
i) at pålægge sanktioner i 
overensstemmelse med artikel 71.
2. Kommissionen kan med henblik 
på udførelsen af sine opgaver i henhold til 
stk. 1 anvende alle oplysninger, 
dokumenter, resultater, erklæringer eller 
efterretninger som bevismateriale i 
forbindelse med sine undersøgelser, 
uanset i hvilket format og på hvilket 
medium de er lagret.
3. Kommissionen tager i varetagelsen 
af sin opgave hensyn til den pågældende 
operatørs processuelle rettigheder i 
henhold til artikel 18 i forordning (EU) 
2019/1020.

Or. en

Ændringsforslag 261

Forslag til forordning
Artikel 68 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68c
Samarbejde og informationsudveksling 
mellem Kommissionen og de nationale 



PR\1254442DA.docx 139/166 PE731.563v01-00

DA

kompetente myndigheder
1. Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder skal indgå i tæt 
samarbejde.
2. Kommissionen handler i nært og 
løbende samarbejde med de nationale 
kompetente myndigheder og den 
nationale tilsynsmyndighed i de 
medlemsstater, hvorfra den modtager 
bemærkninger og oplysninger.
3. Kommissionen og 
medlemsstaternes nationale 
tilsynsmyndigheder har beføjelse til at 
forsyne hinanden med og anvende alle 
kendsgerninger eller retlige forhold, 
herunder fortrolige oplysninger, som 
bevismateriale. De skal i den forbindelse 
respektere oplysningernes fortrolighed i 
overensstemmelse med artikel 70.

Or. en

Ændringsforslag 262

Forslag til forordning
Artikel 68 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68d
Kommissionens beføjelse til at udbede sig 

oplysninger
1. Kommissionen kan med henblik 
på at udføre de opgaver, der er pålagt den 
i henhold til dette kapitel, pålægge en 
operatør, der har kendskab til eller kan 
formodes at have kendskab til oplysninger 
om den formodede eller stedfundne 
overtrædelse, alt efter hvad der er 
relevant, herunder organisationer der 
udfører den overensstemmelsesvurdering, 
der er omhandlet i artikel 43, at denne 
fremlægger sådanne oplysninger inden 
for en rimelig frist på højst 15 dage.
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2. Når Kommissionen fremsætter en 
umiddelbar begæring om oplysninger til 
en berørt operatør, skal den angive 
retsgrundlag for og formål med 
begæringen, præcisere hvilke oplysninger, 
der udbedes, fastsætte en frist for 
udlevering af disse oplysninger og 
præcisere de i artikel 71 omhandlede 
sanktioner for udlevering af urigtige eller 
vildledende oplysninger.
3. Når Kommissionen ved afgørelse 
pålægger en operatør at give oplysninger, 
anfører den retsgrundlaget og formålet 
med begæringen, præciserer, hvilke 
oplysninger der kræves, og fastsætter 
fristen for udlevering af oplysningerne. 
Der henviser også sanktionerne i artikel 
71. Den henviser desuden til retten til at 
lade afgørelsen prøve ved Den 
Europæiske Unions Domstol.
4. Den pågældende operatør og de 
personer, der ved lov er bemyndiget til at 
repræsentere dem, skal udlevere de 
oplysninger, der anmodes om.
5. Kommissionen sender uden 
opsættelse et eksemplar af den enkle 
anmodning eller af afgørelsen til den 
nationale tilsynsmyndighed i den 
medlemsstat, hvor den pågældende 
operatør har sit hovedsæde eller sin 
retlige repræsentant.

Or. en

Ændringsforslag 263

Forslag til forordning
Artikel 68 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68e
Kommissionens beføjelse til at forespørge 

og indhente udtalelser
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Kommissionen kan med henblik på at 
varetage sine opgaver i henhold til artikel 
68a anstille forespørgsler til enhver fysisk 
eller juridisk person, såfremt disse 
indvilliger, for at indhente oplysninger om 
en undersøgelses genstand i forbindelse 
med en formodet eller stedfundet 
overtrædelse, alt efter hvad der er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 264

Forslag til forordning
Artikel 68 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68f
Kommissionens inspektionsbeføjelser

1. Kommissionen kan med henblik 
på at varetage sine opgaver i henhold til 
denne forordning foretage alle fornødne 
inspektioner. Kommissionen kan navnlig 
indsamle stikprøver vedrørende AI-
systemer, herunder gennem 
fjerninspektioner, dekompilering af AI-
systemerne, adgang til og test af de 
datasæt og algoritmer, der anvendes til og 
af AI-systemet, og anmode om adgang til 
kildekoden, om nødvendigt.
2. Kommissionens embedsfolk og 
andre ledsagende personer, der er 
bemyndiget af Kommissionen til at 
foretage en inspektion, har beføjelse til at
a) få adgang til alle områder og 
lokaler, som udbyderen eller brugeren 
anvender til formål forbundet med et AI-
system
b) undersøge ethvert dokument med 
tilknytning til et AI-system, uanset på 
hvilket medium et sådant dokument er 
lagret
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c) tage eller skaffe sig kopi eller 
udskrift af sådanne dokumenter
d) udbede sig fra enhver 
repræsentant for en udbyder eller bruger 
redegørelser for forhold eller dokumenter 
vedrørende inspektionens genstand og 
formål, og nedfælge afgivne svar.
3. De embedsfolk og ledsagende 
personer, der af Kommissionen er 
bemyndiget til at gennemføre en 
inspektion, udøver deres beføjelser efter 
forevisning af en skriftlig autorisation, 
der angiver inspektionens genstand og 
formål og de i artikel 71 fastsatte 
sanktioner, der finder anvendelse, hvis de 
udbedte dokumenter ikke forelægges i 
fuldt omfang eller hvis der afgives 
ukorrekte eller vildledende svar på de ved 
inspektion stillede spørgsmål.
4. Udbydere og brugere af AI-
systemer skal stille sig til rådighed for 
enhver inspektion, der er påbudt ved en 
Kommissionsafgørelse.
5. Kommissionen underretter den/de 
nationale tilsynsmyndigheder i den/de 
berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 265

Forslag til forordning
Artikel 68 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68g
Manglende opfyldelse af krav

1. Kommissionen vedtager en 
afgørelse om manglende opfyldelse, hvis 
den konstaterer, at den pågældende 
operatør ikke overholder en eller flere af 
de relevante bestemmelser i denne 
forordning.
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2. Inden Kommissionen vedtager 
afgørelsen i henhold til stk. 1, meddeler 
den sine foreløbige konklusioner til den 
pågældende operatør. Kommissionen 
redegør i de foreløbige konklusioner for 
de foranstaltninger, den overvejer at 
træffe, eller som den mener, at operatøren 
bør træffe, med henblik på at følge 
effektivt op på de foreløbige konklusioner.
3. Kommissionen pålægger i den i 
henhold til stk. 1 vedtagne afgørelse den 
pågældende operatør at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
overholdelse af denne afgørelse inden for 
en rimelig tidsfrist og at fremlægge 
oplysninger om de foranstaltninger, som 
operatøren agter at træffe for at 
efterkomme afgørelsen.
4. Den berørte operatør skal efter 
gennemførelse af en afgørelse i henhold 
til stk. 1 forelægge Kommissionen en 
redegørelse for de foranstaltninger, 
vedkommende har truffet for at sikre, at 
afgørelsen efterkommes.
5. Hvis operatøren ikke træffer de 
foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, 
eller hvis den manglende opfyldelse af 
krav eller risikoen herfor fortsat består, 
træffer Kommissionen passende 
foranstaltninger, herunder forbud mod 
eller begrænsning af at bringe i 
omsætning, tage i brug eller anvende det 
pågældende AI-system.
6. Hvis Kommissionen konkluderer, 
at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, 
vedtager den en beslutning om afslutning 
af undersøgelsen.

Or. en

Ændringsforslag 266

Forslag til forordning
Artikel 68 h (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68h
Foreløbige forholdsregler

1. Kommissionen kan som led i en 
procedure, der kan føre til vedtagelse af 
en afgørelse om manglende opfyldelse i 
henhold til artikel 68h i hastetilfælde, 
hvor der er risiko for alvorlig skade på 
personer, træffe afgørelse om at pålægge 
den berørte operatør foreløbige 
forholdsregler på grundlag af en 
umiddelbar konstatering af overtrædelse.
2. En Kommissionsafgørelse i 
henhold til stk. 1 gælder i et nærmere 
fastsat tidsrum og kan forlænges i det 
omfang, det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt.

Or. en

Ændringsforslag 267

Forslag til forordning
Artikel 68 i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68i
Offentliggørelse af afgørelser

1. Kommissionen offentliggør de 
afgørelser, den vedtager i henhold til 
artikel 68h og 68i, med angivelse af 
navnene på dem, som afgørelsen er rettet 
mod, og afgørelsens hovedindhold, 
herunder eventuelle sanktioner pålagt i 
henhold til artikel 71.
2. Offentliggørelsen skal tage hensyn 
til den pågældende operatørs rettigheder 
og legitime interesser.

Or. en
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Ændringsforslag 268

Forslag til forordning
Afsnit VIII – kapitel 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel 3b
Retsmidler

Or. en

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at indføje et kapitel om retsmidler. Kapitlet bør komme før artikel 68j 
og 68k.

Ændringsforslag 269

Forslag til forordning
Artikel 68 j (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68j
Ret til at indgive klage

1. Fysiske personer eller grupper af 
fysiske personer, der er berørt af et AI-
system omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, har ret til at indgive 
klage over udbydere eller brugere af et 
sådant AI-system til den nationale 
tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor 
de har deres sædvanlige bopæl eller 
arbejdssted, eller hvor den påståede 
overtrædelse fandt sted, hvis de mener, at 
deres sundhed, sikkerhed eller 
grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket.
2. Fysiske personer eller grupper af 
fysiske personer har ret til at blive hørt i 
klagebehandlingsproceduren og i 
forbindelse med enhver undersøgelse, som 
tilsynsmyndigheden foretager i 
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forbindelse med deres klage.
3. Den nationale tilsynsmyndighed, 
hvortil klagen er indgivet, underretter 
klagerne om klagesagens forløb og 
udfald. Den nationale tilsynsmyndighed 
tager alle de nødvendige skridt for at følge 
op på de klager, den modtager, og 
fremsender senest tre måneder efter 
modtagelsen af en klage et foreløbigt svar 
til klageren med en angivelse af, hvilke 
foranstaltninger de har til hensigt at 
træffe og eventuelle næste skridt i 
proceduren.
4. Den nationale tilsynsmyndighed 
træffer uden opsættelse og senest seks 
måneder efter datoen for klagens 
indgivelse afgørelse om klagen, herunder 
muligheden for anvendelse af retsmidler i 
henhold til artikel 68k.

Or. en

Ændringsforslag 270

Forslag til forordning
Artikel 68 k (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 68k
Ret til velfungerende retsmidler over for 

en national tilsynsmyndighed
1. Fysiske og juridiske personer eller 
grupper af fysiske eller juridiske personer 
har, uden at dette berører andre 
administrative eller udenretslige 
klageadgange, ret til at tilgå 
velfungerende retsmidler i forbindelse 
med en af en national tilsynsmyndighed 
truffet juridisk bindende afgørelse, der 
vedrører dem.
2. Fysiske og juridiske personer eller 
grupper af fysiske eller juridiske personer 
har, uden at dette berører andre 
administrative eller udenretslige 



PR\1254442DA.docx 147/166 PE731.563v01-00

DA

klageadgange, ret til at tilgå 
velfungerende retsmidler, hvis den 
nationale tilsynsmyndighed ikke 
behandler deres klage, ikke informerer 
dem om sagsbehandlingens forløb eller 
foreløbige resultat inden for tre måneder 
som fastsat i artikel 68a, stk. 3, eller 
forsømmer sin forpligtelse til at træffe en 
endelig afgørelse om klagen inden for 
seks måneder som fastsat i artikel 68a, 
stk. 4, eller sine forpligtelser i artikel 65.
3. En sag mod en national 
tilsynsmyndighed anlægges ved en 
domstol i den medlemsstat, hvor 
tilsynsmyndigheden er hjemmehørende.

Or. en

Ændringsforslag 271

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den effektive gennemførelse af 
denne forordning, navnlig for så vidt angår 
inspektioner, undersøgelser eller audit) 
offentlige og nationale 
sikkerhedsinteresser

b) den effektive gennemførelse af 
denne forordning, navnlig for så vidt angår 
inspektioner, undersøgelser eller audit

Or. en

Ændringsforslag 272

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) offentlige og nationale 
sikkerhedsinteresser

Or. en



PE731.563v01-00 148/166 PR\1254442DA.docx

DA

Ændringsforslag 273

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen, udvalget, de 
nationale kompetente myndigheder og 
bemyndigede organer, der er involverede i 
forvaltningen, træffer hensigtsmæssige 
cybersikkerhedsmæssige og 
organisatoriske foranstaltninger til at 
værne om sikkerheden og fortroligheden 
af de oplysninger og data, der indhentes 
under udførelsen af deres opgaver og 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 274

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at berører stk. 1, må oplysninger, der 
udveksles fortroligt mellem de nationale 
kompetente myndigheder og mellem de 
nationale kompetente myndigheder og 
Kommissionen, ikke videregives uden 
forudgående høring af den oprindelige 
nationale kompetente myndighed og 
brugeren, i tilfælde hvor højrisiko-AI-
systemer som omhandlet i bilag III, punkt 
1, 6 og 7, anvendes af retshåndhævende 
myndigheder, indvandringsmyndigheder 
eller asylmyndigheder, hvis en sådan 
videregivelse ville bringe offentlige og 
nationale sikkerhedsinteresser i fare.

Uden at berører stk. 1 og 1a, må 
oplysninger, der udveksles fortroligt 
mellem de nationale kompetente 
myndigheder og mellem de nationale 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen, ikke videregives uden 
forudgående høring af den oprindelige 
nationale kompetente myndighed og 
brugeren, i tilfælde hvor højrisiko-AI-
systemer som omhandlet i bilag III, punkt 
1, 6 og 7, anvendes af retshåndhævende 
myndigheder, indvandringsmyndigheder 
eller asylmyndigheder, hvis en sådan 
videregivelse ville bringe offentlige og 
nationale sikkerhedsinteresser i fare.

Or. en
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Ændringsforslag 275

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 1 og 2 berører ikke 
Kommissionens, medlemsstaternes og de 
bemyndigede organers rettigheder og 
forpligtelser med hensyn til udveksling af 
oplysninger og udsendelse af advarsler 
eller de berørte parters forpligtelse til at 
afgive oplysninger inden for rammerne af 
medlemsstaternes straffelovgivning.

3. Stk. 1, 1a og 2 berører ikke 
Kommissionens, medlemsstaternes og de 
bemyndigede organers rettigheder og 
forpligtelser med hensyn til udveksling af 
oplysninger og udsendelse af advarsler 
eller de berørte parters forpligtelse til at 
afgive oplysninger inden for rammerne af 
medlemsstaternes straffelovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 276

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen og medlemsstaterne 
kan om nødvendigt udveksle fortrolige 
oplysninger med reguleringsmyndigheder i 
tredjelande, med hvilke de har indgået 
bilaterale eller multilaterale aftaler om 
fortrolighed, der garanterer en tilstrækkelig 
grad af fortrolighed.

4. Kommissionen og medlemsstaterne 
kan om strengt nødvendigt udveksle 
fortrolige oplysninger med 
reguleringsmyndigheder i tredjelande, med 
hvilke de har indgået bilaterale eller 
multilaterale aftaler om fortrolighed, der 
garanterer en tilstrækkelig grad af 
fortrolighed.

Or. en

Ændringsforslag 277

Forslag til forordning
Artikel 71 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner Sanktioner og bøder

Or. en

Ændringsforslag 278

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal give 
Kommissionen meddelelse om disse regler 
og foranstaltninger og skal straks 
underrette den om senere ændringer, der 
berører dem.

2. Medlemsstaterne skal give 
Kommissionen og udvalget meddelelse om 
disse regler og foranstaltninger og skal 
straks underrette den om senere ændringer, 
der berører dem.

Or. en

Ændringsforslag 279

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen kan i 
overensstemmelse med afsnit VIII, kapitel 
4, vedtage en afgørelse om at pålægge 
udbydere og brugere af højrisiko-AI-
systemer bøder i henhold til stk. 3-6.

Or. en

Ændringsforslag 280

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 8 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. I tilgift til stk. 8a kan 
Kommissionen vedtage en afgørelse, 
hvorved den pågældende operatør 
pålægges bøder på op til 2 % af den 
samlede omsætning i det foregående 
regnskabsår, hvis operatøren forsætligt 
eller uagtsomt
a) undlader at fremsende oplysninger 
til Kommissionen inden for den frist, der 
er fastsat i en Kommissionsafgørelse
b) undlader at berigtige urigtige, 
ufuldstændige eller vildledende 
oplysninger afgivet af en ansat, eller 
undlader eller nægter at give fuldstændige 
oplysninger, inden for den af agenturet 
fastsatte frist
c) afviser at stille sig til rådighed for 
en inspektion, hvad enten til afvikling på 
afstand eller på stedet, i henhold til artikel 
68f.

Or. en

Ændringsforslag 281

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 8 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8c. Kommissionen og de nationale 
tilsynsmyndigheder underretter hvert år 
udvalget om de bøder, de har pålagt i 
løbet af året i overensstemmelse med 
denne artikel.

Or. en
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Ændringsforslag 282

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Midler, der er indsamlet ved pålæg 
af bøder som omhandlet i denne artikel, 
tilfalder Unionens almindelige budget.

6. Midler, der er indsamlet ved pålæg 
af bøder som omhandlet i denne artikel, 
tilfalder som bidrag Unionens almindelige 
budget.

Or. en

Ændringsforslag 283

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse underretter hvert år 
udvalget om de bøder, den har pålagt i 
henhold til denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 284

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen vurderer behovet 
for at ændre listen i bilag III en gang om 
året efter denne forordnings ikrafttræden.

1. Kommissionen vurderer behovet 
for at ændre listen i bilag III en gang om 
året efter denne forordnings ikrafttræden 
og regelmæssigt efter henstilling fra 
udvalget.

Or. en
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Ændringsforslag 285

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest [tre år efter datoen for denne 
forordnings anvendelse, jf. artikel 85, stk. 
2] og hvert fjerde år derefter forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om evaluering og revision 
af denne forordning. Rapporterne 
offentliggøres.

2. Senest [to år efter datoen for denne 
forordnings anvendelse, jf. artikel 85, stk. 
2] og hvert andet år derefter forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om evaluering og revision 
af denne forordning. Rapporterne 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 286

Forslag til forordning
Artikel 84 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Når Kommissionen foretager 
evaluering og revision, jf. stk. 1-4, tager 
den hensyn til holdninger og resultater fra 
udvalget, fra Europa-Parlamentet, fra 
Rådet og fra andre relevante organer eller 
kilder.

6. Når Kommissionen foretager 
evaluering og revision, jf. stk. 1-4, tager 
den hensyn til holdninger og resultater fra 
udvalget, fra Europa-Parlamentet, fra 
Rådet, fra ligestillingsorganer og fra andre 
relevante organer eller kilder og skal høre 
andre relevante interessenter, navnlig 
dem som potentielt set vil blive påvirket af 
AI-systemerne, organisationer 
repræsenterende disses interesser, den 
akademiske verden, arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundet.

Or. en

Ændringsforslag 287

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) AI-systemer, der er beregnet til 
anvendelse som sikkerhedskomponenter i 
forvaltningen og driften af vejtrafik og 
forsyning af vand, gas, varme og 
elektricitet

a) AI-systemer, der er beregnet til 
anvendelse som sikkerhedskomponenter i 
forvaltningen og driften af vejtrafik og 
forsyning af vand, gas, varme, elektricitet 
og internet.

Or. en

Ændringsforslag 288

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) AI-systemer, der er beregnet til 
evaluering af studerende på 
uddannelsesinstitutioner og til at vurdere 
personer i forbindelse med prøver, der 
normalt kræves for at få adgang til 
uddannelsesinstitutioner

b) AI-systemer, der er beregnet til 
evaluering af studerende på 
uddannelsesinstitutioner og til at vurdere 
personer i forbindelse med prøver, der 
normalt kræves for at få adgang til 
uddannelsesinstitutioner, til fastlæggelse af 
læringsmål og til allokering af 
individualiserede læringsopgaver til elever 
og studerende.

Or. en

Ændringsforslag 289

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) AI-systemer, der er beregnet til at 
blive anvendt af børn på måder, der har 
en betydelig indvirkning på deres 
personlige udvikling, herunder gennem 
individualiseret læring eller deres 
kognitive eller følelsesmæssige udvikling.

Or. en
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Ændringsforslag 290

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) AI-systemer, der er beregnet til at 
foretage kreditvurderinger af fysiske 
personer eller fastslå deres 
kreditværdighed, med undtagelse af AI-
systemer, der tages i brug af mindre 
udbydere til eget brug

b) AI-systemer, der er beregnet til at 
foretage kreditvurderinger af fysiske 
personer eller fastslå deres kreditværdighed

Or. en

Ændringsforslag 291

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) AI-systemer, der er beregnet til at 
træffe beslutninger eller bistå 
beslutningstagningen om, hvorvidt fysiske 
personer kan komme betragtning til 
sundheds- og livsforsikringer

Or. en

Ændringsforslag 292

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) AI-systemer, der er beregnet til at 
sende beredskabstjenester i nødsituationer 
eller til at tildele prioriteter i forbindelse 
hermed, herunder brandslukning og 
lægehjælp.

c) AI-systemer, der er beregnet til at 
evaluere og klassificere nødopkald fra 
fysiske personer eller sende 
beredskabstjenester i nødsituationer eller til 
at tildele prioriteter i forbindelse hermed, 
herunder udrykning af politi og 
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håndhævelsesmyndigheder, brandslukning 
og lægehjælp såvel som 
patientsorteringssystemer for førstehjælp

Or. en

Ændringsforslag 293

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) AI-systemer, der er beregnet til at 
blive anvendt af retshåndhævende 
myndigheder til at foretage individuelle 
risikovurderinger af fysiske personer for 
at vurdere risikoen for, at en fysisk person 
begår, genbegår eller bliver potentielt 
offer for lovovertrædelser

udgår

Or. en

Begrundelse

Forudsigende politiarbejde blev indsat i artikel 5.

Ændringsforslag 294

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 6 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) AI-systemer, der er beregnet til at 
blive anvendt af retshåndhævende 
myndigheder til at forudsige forekomsten 
eller gentagelsen af en faktisk eller 
potentiel strafbar handling ud fra 
profilering af fysiske personer som 
omhandlet i artikel 3, stk. 4, i direktiv 
(EU) 2016/680 eller til at vurdere fysiske 
personers eller gruppers 
personlighedstræk og personlige 
egenskaber eller tidligere kriminelle 

udgår
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adfærd

Or. en

Begrundelse

Forudsigende politiarbejde blev indsat i artikel 5.

Ændringsforslag 295

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 8 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) AI-systemer, der er beregnet til at 
blive anvendt af politiske partier, politiske 
kandidater eller myndigheder eller på 
disses vegne til at påvirke fysiske personer 
i udøvelsen af deres stemmeret ved 
lokalvalg, nationale valg eller valg til 
Europa-Parlamentet

Or. en

Ændringsforslag 296

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 8 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) AI-systemer, der er beregnet til at 
behandle eller tælle stemmesedler ved 
lokalvalg, nationale valg eller valg til 
Europa-Parlamentet

Or. en

Ændringsforslag 297

Forslag til forordning
Bilag III – stk. 1 – punkt 8 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Andre anvendelser:
a) AI-systemer, der er beregnet til på 
grundlag af et begrænset menneskeligt 
input at generere komplekst tekstindhold, 
der fejlagtigt synes at være 
menneskeskabt og autentisk, såsom 
nyhedsartikler, opinionsartikler, romaner, 
manuskripter og videnskabelige artikler
b) AI-systemer, der er beregnet til at 
generere eller manipulere lyd- eller 
videoindhold, der i udpræget grad ligner 
eksisterende fysiske personer, på en måde, 
der i væsentligt omfang forvrider den 
oprindelige situation eller kunstigt 
fremstiller situationen, dvs. betydningen, 
indholdet eller konteksten, og som giver 
det fejlagtige indtryk af at være autentisk.

Or. en

Ændringsforslag 298

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) brugsanvisning til brugeren og, hvis 
det er relevant, monteringsvejledning

g) brugsanvisning til brugeren og i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 2 og 
3, hvis det er relevant, 
monteringsvejledning

Or. en

Ændringsforslag 299

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en beskrivelse af, hvordan AI-
systemet fungerer, og eksempler på 
repræsentative anvendelsesmåder, som 
AI-systemet er beregnet til

Or. en

Ændringsforslag 300

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) hvis det er relevant, en detaljeret 
og letforståelig beskrivelse af de 
forventede inputvariabler og den 
forventede inputdatakvalitet, således at 
højrisiko-AI-systemet fungerer korrekt

Or. en

Ændringsforslag 301

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) en detaljeret og letforståelig 
beskrivelse af systemets vigtigste 
optimeringsmål

Or. en

Ændringsforslag 302

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 1 – litra g d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gd) en detaljeret og letforståelig 
beskrivelse af højrisiko-AI-systemets 
forventede output og forventede 
outputkvalitet

Or. en

Ændringsforslag 303

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 1 – litra g e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ge) detaljerede og letforståelige 
instruktioner i fortolkning af højrisiko-
AI-systemets output

Or. en

Ændringsforslag 304

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 1 – litra g f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gf) eksempler på scenarier, hvor 
systemet ikke bør anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 305

Forslag til forordning
Bilag IV – stk. 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. en liste over de helt eller delvis 6. en liste over de helt eller delvis 
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anvendte harmoniserede standarder, hvis 
referencer er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, samt, hvis 
disse harmoniserede standarder ikke er 
blevet anvendt, detaljerede beskrivelser af 
de løsninger, der er anvendt for at opfylde 
kravene, der er fastsat i afsnit III, kapitel 2, 
herunder en liste over andre relevante 
tekniske specifikationer, som er anvendt

anvendte harmoniserede standarder, hvis 
referencer er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, samt, hvis 
disse harmoniserede standarder ikke er 
blevet anvendt, detaljerede beskrivelser af 
de løsninger, der er anvendt for at opfylde 
kravene, der er fastsat i afsnit III, kapitel 2, 
herunder en liste over fælles 
specifikationer eller andre relevante 
tekniske specifikationer, som er anvendt

Or. en

Ændringsforslag 306

Forslag til forordning
Bilag V – stk. 1 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. hvis et AI-system indbefatter 
behandling af personoplysninger, en 
erklæring om at AI-systemet er i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 og (EU) 2018/1725 samt direktiv 
2016/680.

Or. en

Ændringsforslag 307

Forslag til forordning
Bilag V – stk. 1 – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. udstedelsessted og -dato for 
erklæringen, navn og stilling på den 
person, der har underskrevet den, samt en 
angivelse af, for hvem og på hvis vegne 
vedkommende har underskrevet, og 
underskrift.

7. udstedelsessted og -dato for 
erklæringen, underskrift og navn og 
stilling på den person, der har underskrevet 
den, samt en angivelse af, for hvem og på 
hvis vegne vedkommende har 
underskrevet.

Or. en



PE731.563v01-00 162/166 PR\1254442DA.docx

DA

Ændringsforslag 308

Forslag til forordning
Bilag VIII – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. beskrivelse af det tilsigtede formål 
med AI-systemet

5. beskrivelse af det tilsigtede formål 
med eller de rimeligt forventede 
anvendelsesmuligheder ved AI-systemet

Or. en

Ændringsforslag 309

Forslag til forordning
Bilag VIII – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende oplysninger skal fremlægges og 
ajourføres med hensyn til højrisiko-AI-
systemer, der skal registreres i 
overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, 
af brugere, der er eller handler på vegne 
af myndigheder eller EU-institutioner, -
organer, -kontorer eller -agenturer:
1. Brugerens navn, adresse og 
kontaktoplysninger
2. Navn, adresse og 
kontaktoplysninger på enhver person, der 
indsender oplysninger på vegne af 
brugeren
3. Højrisiko-AI-systemets 
handelsnavn og enhver yderligere entydig 
reference, der gør det muligt at 
identificere og spore det anvendte AI-
system
4. En beskrivelse af den påtænkte 
anvendelse af AI-systemet, herunder de 
specifikke resultater, der søges opnået ved 
anvendelse af systemet
5. Et sammendrag af resultaterne af 
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konsekvensanalysen af de grundlæggende 
rettigheder foretaget i overensstemmelse 
med de i denne forordning fastsatte 
forpligtelser påhvilende myndigheder, 
EU-institutioner, -agenturer, -kontorer 
eller -organer
6. En erklæring om 
overensstemmelse med de gældende 
databeskyttelsesregler.

Or. en

Begrundelse

Dette nye afsnit svarer til ændringerne i artikel 51, stk.2.
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BEGRUNDELSE

Medordførerne er enige om, at kunstig intelligens, der udvikles og anvendes i Europa, bør 
være menneskecentreret og pålideligt og bør respektere de grundlæggende rettigheder og 
Unionens værdier som fastsat i traktaterne. Samtidig bør forordningen ikke hindre, men 
snarere støtte innovation og forretningsmuligheder. Begge disse mål nås bedst ved at øge 
retssikkerheden og klarheden i hele forslaget til forordning for at hjælpe den private sektor og 
myndighederne med at opfylde de nye forpligtelser. Udkastet til betænkning indeholder de 
punkter, som medordførerne nemt kunne nå til enighed om, og det berører alle 
hovedelementerne i udkastet. 

Med hensyn til anvendelsesområde er ordførerne enige i den risikobaserede tilgang, som 
Kommissionen har foreslået. Det vil sige, at de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, 
kun finder anvendelse på forbudte praksisser, på højrisiko-AI-systemer og på visse AI-
systemer, der kræver gennemsigtighed. Således bør intet AI-system udelukkes på forhånd, 
hverken fra definitionen af "kunstig intelligens" eller ved undtagelser for bestemte typer AI-
systemer, herunder kunstig intelligens til generelle formål. Hvis udbydere af objektive grunde 
ikke er i stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til denne forordning, bør de kunne indgå 
aftaler med brugerne om at dele ansvaret. Et centralt element i udkastet til betænkning er også 
tilpasningen af teksten til den generelle forordning om databeskyttelse, da de to forordninger 
bør supplere hinanden med henblik på udvikling og udbredelse af kunstig intelligens i Europa. 

Med hensyn til forbudte praksisser er ordførerne blevet enige om at tilføje praksisser, der 
svarer til "forudsigende politiarbejde", på listen, da de deler den opfattelse, at liberale 
samfund ikke kan anvende teknologi i strid med det centrale princip om, at man er uskyldig, 
indtil det modsatte er bevist.  

For så vidt angår højrisiko-AI-systemer, som er forordningens primære fokus, foreslår 
medordførerne at tilføje en række anvendelsestilfælde til listen over højrisiko-AI-systemer. 
Da børn er en særlig sårbar kategori, bør AI-systemer, der anvendes til at påvirke eller forme 
deres udvikling, betragtes som højrisikosystemer. AI-systemer, der anvendes af 
valgkandidater eller partier til at påvirke stemmer ved lokale, nationale eller europæiske valg, 
og AI-systemer, der anvendes til at optælle sådanne stemmer, har som følge af at kunne øve 
indflydelse på et uhyre stort antal EU-borgere potentiale til at påvirke selve demokratiets 
virkemåde. De bør derfor anses for at udgøre en høj risiko. AI-systemer, der anvendes til 
patientsortering i sundhedssektoren, og AI-systemer, der anvendes til at fastslå berettigelse til 
sundheds- og livsforsikring, betragtes også som højrisikosystemer. På grund af deres 
potentiale for vildledning bør to typer AI-systemer være underlagt både 
gennemsigtighedskrav og overensstemmelseskrav til højrisiko-AI-systemer: deepfakes, der 
efterligner virkelige mennesker, og redaktionelt indhold skrevet ved brug af kunstig 
intelligens ("AI-forfattere"). Ordførerne understreger, at højrisiko-AI-systemer ikke er 
forbudte og heller ikke skal betragtes som uønskede. Tværtimod gør overholdelse af 
overensstemmelseskravene i denne forordning sådanne systemer mere pålidelige og mere 
tilbøjelige til at få succes på det europæiske marked.  

Udkastet til betænkning ser nærmere på ansvarskæden og forsøger at tydeliggøre og 
afbalancere visse bestemmelser. Med hensyn til datastyring er overensstemmelsen med 
GDPR blevet styrket, og det mulige yderligere retsgrundlag for behandling af 
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personoplysninger er blevet fjernet. Desuden er det blevet præciseret, at "fejlfrie" datasæt bør 
være et overordnet mål, der skal nås i videst muligt omfang, snarere end et præcist krav. De 
tilfælde, hvor datasættene er i brugernes besiddelse, mens udbyderen kun opbygger systemets 
overordnede struktur, er også blevet afklaret. De fleste af disse præciseringer tager hensyn til 
de bekymringer, som industrien har givet udtryk for, da AI-værdikæden ikke altid er lineær, 
og ansvaret skal afgrænses klart mellem forskellige aktører i kæden.  

Brugere af højrisiko-AI-systemer spiller også en rolle med hensyn til at beskytte EU-
borgernes sundhed, sikkerhed og grundlæggende rettigheder og EU's værdier, således lige fra 
at sikre, at der udpeges kompetente personer med ansvar for det menneskelige tilsyn med 
disse systemer, til at spille en mere aktiv rolle i forbindelse med indberetning af hændelser 
eller funktionsfejl, da de sommetider er bedst i stand til at opdage sådanne hændelser eller 
fejl. Myndighedsinstanser er som brugere underlagt øgede forventninger om gennemsigtighed 
i demokratiske samfund. Som sådan bør myndigheder, EU-institutioner, -agenturer eller -
organer registrere brugen af højrisiko-AI-systemer i den EU-dækkende database. Dette giver 
mulighed for øget demokratisk tilsyn, offentlig kontrol og ansvarsplacering tillige med større 
gennemsigtighed over for offentligheden om anvendelsen af AI-systemer på følsomme 
områder, der påvirker menneskers liv. Endvidere skal brugere af de i bilag III omhandlede 
højrisiko-AI-systemer, der træffer beslutninger eller bistår med at træffe beslutninger 
vedrørende fysiske personer, underretter disse personer om, at de er omfattet af anvendelsen 
af et højrisiko-AI-system.

Flere bestemmelser i udkastet til betænkning fokuserer på forvaltning og håndhævelse, da 
medordførerne er overbevist om, at disse er centrale elementer i at gøre det muligt at 
gennemføre retsakten om kunstig intelligens effektivt og konsekvent i hele Unionen og 
dermed bidrage til at skabe et ægte indre marked for kunstig intelligens. 

Med henblik herpå er AI-udvalgets opgaver blevet øget. Dette udvalg bør spille en mere 
betydningsfuld rolle i den ensartede anvendelse af forordningen og med hensyn til at yde 
rådgivning og anbefalinger til Kommissionen, f.eks. om behovet for at ændre bilag III, og til 
de nationale tilsynsmyndigheder. Udvalget bør fungere som et forum for udveksling mellem 
nationale tilsynsmyndigheder og samtidig udgøre et sted for voldgift i tvister, der involverer 
to eller flere medlemsstaters myndigheder, således at det indre marked undgår fragmentering 
gennem differentieret håndhævelse. I betragtning af rådets øgede rolle og ansvar bør det 
desuden mindst to gange om året afholde høringer med industrien, nystartede virksomheder 
og SMV'er, civilsamfundet og den akademiske verden med henblik på at udføre sine opgaver 
i samarbejde med alle relevante interessenter.  
Medordførerne understreger behovet på nationalt plan for et tæt samarbejde mellem 
markedsovervågningsmyndigheder og databeskyttelsesmyndigheder, da håndhævelsen af 
forordningen om kunstig intelligens vil kræve begge sæt kompetencer, som desuden bør 
ajourføres regelmæssigt. I tilfælde af krænkelser af grundlæggende rettigheder bør de 
relevante organer for grundlæggende rettigheder også nøje inddrages.

For at løse eventuelle problemer, der påvirker enkeltpersoner i flere medlemsstater, foreslår 
medordførerne en ny håndhævelsesmekanisme fra Kommissionens side, som skal udløses i 
tilfælde, hvor der er tale om udbredte overtrædelser (tre eller flere medlemsstater), herunder i 
tilfælde af laden-stå-til over for en overtrædelse, der berører mindst tre medlemsstater. Denne 
mekanisme, der er modelleret efter retsakten om digitale tjenester, men tilpasset AI-
lovgivningens særegenheder, har til formål at løse nogle af de håndhævelsesproblemer, der er 
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blevet konstateret i andre forvaltningsstrukturer, at bidrage til en ensartet gennemførelse af 
denne forordning og at styrke det digitale indre marked. Ifølge mekanismen bør 
Kommissionen i sådanne tilfælde af udbredte overtrædelser have beføjelser som en 
markedsovervågningsmyndighed analogt med forordningen om markedsovervågning og 
produktoverensstemmelse. 

Medordførerne mener, at det er vigtigt at styrke inddragelsen af interessenter og 
civilsamfundsorganisationer i flere centrale bestemmelser i forordningen såsom ajourføringer 
af listen over højrisiko-AI-systemer, standardiseringsprocessen samt udvalgets arbejde og 
sandkasserne. Ordførerne har for at sikre, at enkeltpersoner kan gøre deres 
retssikkerhedsgarantier gældende, når anvendelsen af et AI-system krænker deres rettigheder, 
men også for at bidrage til at opbygge tilliden til AI-systemer og udbredt anvendelse af disse, 
tilføjet et særligt kapitel om retsmidler for både fysiske og juridiske personer. 

Ordførerne ønsker sammen at understrege, at målet med retsakten om kunstig intelligens er at 
sikre både beskyttelse af sundhed, sikkerhed, grundlæggende rettigheder og Unionens værdier 
og samtidig fremme udbredelsen af kunstig intelligens i hele Unionen, et mere integreret 
digitalt indre marked og et lovgivningsmiljø, der er fremmende for ny virksomhedsdrift og 
innovation. Denne ånd har været styrende og vil fortsat være retningsgivende for deres 
arbejde med denne forordning. 


