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PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tekoälyä koskevista 
yhdenmukaistetuista säännöistä (tekoälysäädös) ja tiettyjen unionin säädösten 
muuttamisesta
(COM2021/0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2021)0206),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 ja 114 artiklan, 
joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C9-0146/2021),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan työjärjestyksen 58 artiklan mukaisen 
yhteiskäsittelyn,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
vahvistamalla yhtenäinen oikeudellinen 
kehys erityisesti unionin arvojen 
mukaiselle tekoälyn kehittämiselle, 
markkinoille saattamiselle ja käytölle. 
Tämän asetuksen tavoitteet liittyvät 
useisiin yleistä etua koskeviin pakottaviin 
syihin, kuten terveyden, turvallisuuden ja 
perusoikeuksien suojelun korkeaan tasoon, 
ja sillä varmistetaan tekoälyyn perustuvien 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
rajojen yli, mikä estää jäsenvaltioita 
asettamasta tekoälyjärjestelmien 
kehittämistä, markkinoille saattamista ja 
käyttöä koskevia rajoituksia, ellei sitä 
nimenomaisesti sallita tällä asetuksella.

(1) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
parantaa sisämarkkinoiden toimintaa 
vahvistamalla yhtenäinen oikeudellinen 
kehys erityisesti unionin arvojen 
mukaiselle tekoälyn kehittämiselle, 
markkinoille saattamiselle, käyttöönotolle 
ja käytölle. Tämän asetuksen tavoitteet 
liittyvät useisiin yleistä etua koskeviin 
pakottaviin syihin, kuten terveyden, 
turvallisuuden, perusoikeuksien ja 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 2 artiklassa vahvistettujen unionin 
arvojen suojelun korkeaan tasoon, ja sillä 
varmistetaan tekoälyyn perustuvien 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
rajojen yli, mikä estää jäsenvaltioita 
asettamasta tekoälyjärjestelmien 
kehittämistä, markkinoille saattamista ja 
käyttöä koskevia rajoituksia, ellei sitä 
nimenomaisesti sallita tällä asetuksella.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tekoälyjärjestelmiä voidaan ottaa 
helposti käyttöön useilla talouden ja 
yhteiskunnan aloilla, myös rajojen yli, ja 
ne voivat liikkua kaikkialla unionissa. 
Eräät jäsenvaltiot ovat jo harkinneet 
kansallisten sääntöjen hyväksymistä sen 
varmistamiseksi, että tekoäly on turvallista 
ja että sitä kehitetään ja käytetään 
perusoikeuksia koskevien velvoitteiden 
mukaisesti. Toisistaan poikkeavat 

(2) Tekoälyjärjestelmiä voidaan ottaa 
helposti käyttöön useilla talouden ja 
yhteiskunnan aloilla, myös rajojen yli, ja 
ne voivat liikkua kaikkialla unionissa. 
Eräät jäsenvaltiot ovat jo harkinneet 
kansallisten sääntöjen hyväksymistä sen 
varmistamiseksi, että tekoäly on turvallista 
ja että sitä kehitetään ja käytetään 
perusoikeuksia koskevien velvoitteiden 
mukaisesti. Toisistaan poikkeavat 
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kansalliset säännöt voivat johtaa 
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen ja 
heikentää tekoälyjärjestelmiä kehittävien 
tai käyttävien toimijoiden oikeusvarmuutta. 
Sen vuoksi olisi varmistettava suojelun 
yhdenmukainen ja korkea taso koko 
unionissa ja samalla estettävä erot, jotka 
haittaavat tekoälyjärjestelmien ja niihin 
liittyvien tuotteiden ja palvelujen vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla, 
vahvistamalla yhdenmukaiset velvoitteet 
toimijoille ja takaamalla yleiseen etuun 
liittyvien pakottavien syiden ja henkilöiden 
oikeuksien yhdenmukainen suojelu koko 
sisämarkkinoilla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
114 artiklan mukaisesti. Siltä osin kuin 
tämä asetus sisältää yksilöiden suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä koskevia 
erityissääntöjä, joilla rajoitetaan 
tekoälyjärjestelmien käyttöä reaaliaikaista 
biometristä etätunnistusta varten 
julkisissa tiloissa 
lainvalvontatarkoituksessa, tämä asetus 
on aiheellista perustaa kyseisten 
erityissääntöjen osalta SEUT-sopimuksen 
16 artiklaan. Kun otetaan huomioon 
nämä erityissäännöt ja SEUT-sopimuksen 
16 artiklan käyttö, on aiheellista kuulla 
Euroopan tietosuojaneuvostoa.

kansalliset säännöt voivat johtaa 
sisämarkkinoiden pirstoutumiseen ja 
heikentää tekoälyjärjestelmiä kehittävien 
tai käyttävien toimijoiden oikeusvarmuutta. 
Sen vuoksi olisi varmistettava suojelun 
yhdenmukainen ja korkea taso koko 
unionissa ja samalla estettävä erot, jotka 
haittaavat tekoälyjärjestelmien ja niihin 
liittyvien tuotteiden ja palvelujen vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla, 
vahvistamalla yhdenmukaiset velvoitteet 
toimijoille ja takaamalla yleiseen etuun 
liittyvien pakottavien syiden ja henkilöiden 
oikeuksien yhdenmukainen suojelu koko 
sisämarkkinoilla Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
114 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

On luotu uusi johdanto-osan 2 a kappale, jossa selitetään viittaus SEUT-sopimuksen 
16 artiklaan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tekoäly tukeutuu usein suurten 
tietomäärien käsittelyyn, ja monissa 
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tekoälyjärjestelmissä ja -sovelluksissa 
käsitellään henkilötietoja. Siksi tämä 
asetus perustuu myös SEUT-sopimuksen 
16 artiklaan, jossa vahvistetaan jokaisen 
oikeus omien henkilötietojensa suojaan ja 
määrätään luonnollisten henkilöiden 
henkilötietojen käsittelyä koskevien 
sääntöjen antamisesta. Kun otetaan 
huomioon SEUT-sopimuksen 16 artiklan 
käyttäminen oikeusperustana, on 
aiheellista kuulla Euroopan 
tietosuojaneuvostoa.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Henkilötietojen suojaa koskeva 
perusoikeus on turvattu erityisesti 
asetuksilla (EU) 2016/679 ja (EU) 
2018/1725 sekä direktiivillä 2016/680. 
Lisäksi direktiivillä 2002/58/EY 
suojellaan yksityisyyttä ja viestinnän 
luottamuksellisuutta, mukaan lukien 
säätämällä kaikkien henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen 
tallentamisesta päätelaitteelle ja pääsystä 
näihin tietoihin. Nämä säädökset ovat 
perusta kestävälle ja vastuulliselle tietojen 
käsittelylle, myös silloin, kun datajoukot 
sisältävät sekä henkilötietoja että muita 
kuin henkilötietoja. Tämä asetus on 
täydentävä, eikä se vaikuta tietosuojasta 
ja yksityisyydestä annetun unionin 
oikeuden soveltamiseen eikä varsinkaan 
kyseisiin muihin asetuksiin ja 
direktiiveihin. Tällä asetuksella ei pyritä 
vaikuttamaan henkilötietojen käsittelyä 
koskevan voimassa olevan unionin 
lainsäädännön soveltamiseen, mukaan 
lukien kyseisten säädösten noudattamisen 
valvonnasta vastaavien riippumattomien 
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valvontaviranomaisten tehtävät ja 
toimivalta. Tämä asetus ei vaikuta 
yksityiselämää ja tietosuojaa koskeviin 
perusoikeuksiin sellaisina kuin niistä 
säädetään tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevassa unionin lainsäädännössä ja 
sellaisina kuin ne on vahvistettu 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, 
jäljempänä ’perusoikeuskirja’.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Samaan aikaan tekoäly voi sen 
erityiseen sovellukseen ja käyttöön 
liittyvistä olosuhteista riippuen aiheuttaa 
riskejä ja vahingoittaa unionin 
lainsäädännöllä suojattuja yleisiä etuja ja 
oikeuksia. Tällainen vahinko voi olla 
aineellista tai aineetonta.

(4) Samaan aikaan tekoäly voi sen 
erityiseen sovellukseen ja käyttöön 
liittyvistä olosuhteista riippuen aiheuttaa 
riskejä ja vahingoittaa unionin 
lainsäädännöllä suojattuja yleisiä etuja ja 
luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia. 
Tällainen vahinko voi olla aineellista tai 
aineetonta.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kun otetaan huomioon, että 
tekoälyllä voi olla merkittävä vaikutus 
yhteiskuntaan ja että on tarpeen rakentaa 
luottamusta, on erittäin tärkeää, että 
tekoälyä ja sen sääntelykehystä kehitetään 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin arvojen, 
perussopimuksissa vahvistettujen 
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perusoikeuksien ja -vapauksien, 
perusoikeuskirjan ja kansainvälisen 
ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti. 
Tekoälyn ennakkoehtona olisi oltava 
teknologian ihmiskeskeisyys. Sillä ei saisi 
korvata ihmisen itsemääräämisoikeutta, 
eikä se saisi sisältää oletusta 
yksilönvapauden menettämisestä. Sen 
olisi palveltava ensisijaisesti ihmisten 
etuja ja yhteistä hyvää. Olisi otettava 
käyttöön suojatoimia, jolla varmistetaan 
sellaisen tekoälyn kehittäminen ja käyttö, 
johon on sisäänrakennettu eettisiä 
periaatteita ja jossa kunnioitetaan 
unionin arvoja ja noudatetaan 
perusoikeuskirjaa.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sen vuoksi tarvitaan unionin 
oikeudellinen kehys, jossa vahvistetaan 
tekoälyä koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt, jotta voidaan edistää tekoälyn 
kehittämistä, käyttöä ja käyttöönottoa 
sisämarkkinoilla ja samalla taata unionin 
oikeudessa tunnustettujen ja suojattujen 
yleisten etujen suojelun, kuten terveyden 
ja turvallisuuden sekä perusoikeuksien 
suojelun, korkea taso. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi vahvistettava säännöt, 
joilla säännellään tiettyjen 
tekoälyjärjestelmien markkinoille 
saattamista ja käyttöönottoa ja 
varmistetaan siten sisämarkkinoiden 
moitteeton toiminta ja annetaan kyseisille 
järjestelmille mahdollisuus hyötyä 
tavaroiden ja palvelujen vapaan 
liikkuvuuden periaatteesta. Vahvistamalla 
kyseiset säännöt tällä asetuksella tuetaan 
Eurooppa-neuvoston33 asettamaa tavoitetta, 

(5) Sen vuoksi tarvitaan unionin 
oikeudellinen kehys, jossa vahvistetaan 
tekoälyä koskevat yhdenmukaistetut 
säännöt, jotta voidaan edistää tekoälyn 
kehittämistä, käyttöä ja käyttöönottoa 
sisämarkkinoilla ja samalla taata unionin 
oikeudessa tunnustettujen ja suojattujen 
yleisten etujen, kuten terveyden ja 
turvallisuuden, sekä perusoikeuksien ja 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettujen unionin arvojen suojelun, 
korkea taso. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi vahvistettava säännöt, 
joilla säännellään tiettyjen 
tekoälyjärjestelmien kehittämistä, 
markkinoille saattamista, käyttöönottoa ja 
käyttöä ja varmistetaan siten 
sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 
annetaan kyseisille järjestelmille 
mahdollisuus hyötyä tavaroiden ja 
palvelujen vapaan liikkuvuuden 
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jonka mukaan unionin olisi oltava globaali 
edelläkävijä turvallisen, luotettavan ja 
eettisen tekoälyn kehittämisessä, ja 
varmistetaan eettisten periaatteiden 
suojelu, kuten Euroopan parlamentti on 
erityisesti pyytänyt34.

periaatteesta. Vahvistamalla kyseiset 
säännöt tällä asetuksella tuetaan Eurooppa-
neuvoston33 asettamaa tavoitetta, jonka 
mukaan unionin olisi oltava globaali 
edelläkävijä turvallisen, luotettavan ja 
eettisen tekoälyn kehittämisessä, ja 
varmistetaan eettisten periaatteiden 
suojelu, kuten Euroopan parlamentti on 
erityisesti pyytänyt34.

__________________ __________________
33 Eurooppa-neuvosto, Eurooppa-
neuvoston ylimääräinen kokous (1.–
2.10.2020) – Päätelmät, EUCO 13/20, 
2020, s. 6.

33 Eurooppa-neuvosto, Eurooppa-
neuvoston ylimääräinen kokous (1.–
2.10.2020) – Päätelmät, EUCO 13/20, 
2020, s. 6.

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 20 päivänä lokakuuta 2020, 
suosituksista komissiolle tekoälyä, 
robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa 
koskevien eettisten näkökohtien 
kehyksestä, 2020/2012(INL).

34 Euroopan parlamentin päätöslauselma, 
annettu 20 päivänä lokakuuta 2020, 
suosituksista komissiolle tekoälyä, 
robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa 
koskevien eettisten näkökohtien 
kehyksestä, 2020/2012(INL).

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tekoälyjärjestelmän käsite olisi 
määriteltävä selkeästi, jotta voidaan taata 
oikeusvarmuus ja samalla tarjota 
joustovaraa teknologian tulevan kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Määritelmän olisi 
perustuttava ohjelmiston keskeisiin 
toiminnallisiin ominaisuuksiin, erityisesti 
siihen, että se pystyy tuottamaan tiettyjen 
ihmisen määrittelemien tavoitteiden osalta 
tuloksia, kuten sisältöjä, ennusteita, 
suosituksia tai päätöksiä, jotka vaikuttavat 
ympäristöön, jonka kanssa järjestelmä on 
vuorovaikutuksessa joko fyysisessä tai 
digitaalisessa ulottuvuudesta. 
Tekoälyjärjestelmät voidaan suunnitella 
toimimaan eriasteisesti itsenäisesti ja niitä 

(6) Tekoälyjärjestelmän käsite olisi 
määriteltävä selkeästi, jotta voidaan taata 
oikeusvarmuus ja samalla tarjota 
joustovaraa teknologian tulevan kehityksen 
huomioon ottamiseksi. Määritelmän olisi 
perustuttava ohjelmiston keskeisiin 
toiminnallisiin ominaisuuksiin, erityisesti 
siihen, että se pystyy tuottamaan tiettyjen 
tavoitteiden osalta tuloksia, kuten sisältöjä, 
ennusteita, suosituksia tai päätöksiä, jotka 
vaikuttavat ympäristöön, jonka kanssa 
järjestelmä on vuorovaikutuksessa joko 
fyysisessä tai digitaalisessa ulottuvuudesta. 
Tekoälyjärjestelmät voidaan suunnitella 
toimimaan eriasteisesti itsenäisesti ja niitä 
voidaan käyttää erillisinä tai tuotteen osina 
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voidaan käyttää erillisinä tai tuotteen osina 
riippumatta siitä, onko järjestelmä 
fyysisesti integroitu tuotteeseen (sulautettu) 
vai palveleeko se tuotteen toiminnallisuutta 
ilman, että se on integroitu siihen 
(sulauttamaton). Tekoälyjärjestelmän 
määritelmää olisi täydennettävä sen 
kehittämisessä käytettyjen erityisten 
tekniikoiden ja lähestymistapojen 
luettelolla, joka olisi pidettävä ajan tasalla 
markkinoiden ja teknologian kehityksen 
huomioon ottamiseksi siten, että komissio 
hyväksyy delegoituja säädöksiä luettelon 
muuttamiseksi.

riippumatta siitä, onko järjestelmä 
fyysisesti integroitu tuotteeseen (sulautettu) 
vai palveleeko se tuotteen toiminnallisuutta 
ilman, että se on integroitu siihen 
(sulauttamaton). Tekoälyjärjestelmän 
määritelmää olisi täydennettävä sen 
kehittämisessä käytettyjen erityisten 
tekniikoiden ja lähestymistapojen 
luettelolla, joka olisi pidettävä ajan tasalla 
markkinoiden ja teknologian kehityksen 
huomioon ottamiseksi siten, että komissio 
hyväksyy delegoituja säädöksiä luettelon 
muuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tässä asetuksessa käytetty 
biometristen tietojen käsite on 
yhdenmukainen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/67935 4 
artiklan 14 alakohdassa, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/172536 3 artiklan 18 alakohdassa ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2016/68037 3 artiklan 13 
alakohdassa määritellyn biometristen 
tietojen käsitteen kanssa ja sitä olisi 
tulkittava johdonmukaisesti tämän kanssa.

(7) Tässä asetuksessa käytetty 
biometristen tietojen käsite on sama kuin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/67935 4 artiklan 
14 alakohdassa, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2018/172536 
3 artiklan 18 alakohdassa ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 
2016/68037 3 artiklan 13 alakohdassa 
käytetty, ja siksi sitä olisi tulkittava 
johdonmukaisesti näiden säännösten 
kanssa. Biometriikkaan perustuvat tiedot 
ovat lisätietoja, jotka saadaan 
luonnollisen henkilön fyysisten, 
fysiologisten tai käyttäytymiseen liittyvien 
signaalien tietyllä teknisellä käsittelyllä. 

__________________ __________________
35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
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direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/ 2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, 
s. 39).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja 
laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 
45/ 2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY 
kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, 
s. 39).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (direktiivi 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen 
henkilötietojen suojasta) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 89).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta 
estämistä, tutkimista, paljastamista tai 
rikoksiin liittyviä syytetoimia tai 
rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten sekä näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (direktiivi 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen 
henkilötietojen suojasta) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 89).

Or. en

Perustelu

Viittaus biometriikkaan perustuviin tietoihin lisättiin yhdenmukaisuuden vuoksi 3 artiklaan 
lisätyn uuden määritelmän kanssa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä asetusta olisi sovellettava 
myös unionin toimielimiin, toimistoihin, 

(12) Tätä asetusta olisi sovellettava 
myös unionin toimielimiin, toimistoihin, 
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elimiin ja virastoihin, kun ne toimivat 
tekoälyjärjestelmän tarjoajana tai 
käyttäjänä. Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
kehitetty tai joita käytetään yksinomaan 
sotilaallisiin tarkoituksiin, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, kun kyseinen käyttö kuuluu 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(TEU) V osastossa säännellyn yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
yksinomaiseen toimivaltaan. Tämän 
asetuksen ei pitäisi rajoittaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/31/EY II luvun IV jaksossa 
vahvistettujen välityspalvelujen tarjoajien 
vastuuta koskevien säännösten [sellaisina 
kuin ne korvataan digipalvelusäädöksen 
vastaavilla säännöksillä] soveltamista.

elimiin ja virastoihin, kun ne toimivat 
tekoälyjärjestelmän tarjoajana tai 
käyttäjänä.

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi tämä johdanto-osan kappale on jaettu kolmeksi erilliseksi kappaleeksi.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
kehitetty tai joita käytetään yksinomaan 
sotilaallisiin tarkoituksiin, olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle, kun kyseinen käyttö kuuluu 
SEU-sopimuksen V osastossa säännellyn 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
yksinomaiseen toimivaltaan.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Tämän asetuksen ei pitäisi 
rajoittaa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/31/EY1 a 
vahvistettujen välityspalvelujen tarjoajien 
vastuuta koskevien säännösten [sellaisina 
kuin ne korvataan digipalvelusäädöksen 
vastaavilla säännöksillä] soveltamista.
__________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 
kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 
palveluja, erityisesti sähköistä 
kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä”) (EUVL L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta voidaan varmistaa terveyteen, 
turvallisuuteen ja perusoikeuksiin liittyvien 
yleisten etujen suojelun yhdenmukainen ja 
korkea taso, kaikille suuririskisille 
tekoälyjärjestelmille olisi vahvistettava 
yhteiset normit. Näiden normien olisi 
oltava Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, mukaisia, 
syrjimättömiä ja yhteensopivia unionin 
kansainvälisten kauppasitoumusten kanssa.

(13) Jotta voidaan varmistaa terveyteen, 
turvallisuuteen, perusoikeuksiin ja SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
unionin arvojen suojelun yhdenmukainen 
ja korkea taso, kaikille suuririskisille 
tekoälyjärjestelmille olisi vahvistettava 
yhteiset normit. Näiden normien olisi 
oltava perusoikeuskirjan mukaisia, 
syrjimättömiä ja yhteensopivia unionin 
kansainvälisten kauppasitoumusten kanssa.
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Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tekoälyjärjestelmiä koskevien 
oikeasuhteisten ja tehokkaiden sitovien 
sääntöjen käyttöön ottamiseksi olisi 
noudatettava selkeästi määriteltyä 
riskiperusteista lähestymistapaa. Tässä 
lähestymistavassa tällaisten sääntöjen 
tyyppi ja sisältö olisi sovitettava niiden 
riskien voimakkuuden ja laajuuden 
mukaan, joita tekoälyjärjestelmät voivat 
aiheuttaa. Sen vuoksi on tarpeen kieltää 
tietyt tekoälyyn liittyvät käytännöt, 
vahvistaa suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
koskevat vaatimukset ja asianomaisten 
toimijoiden velvollisuudet sekä asettaa 
läpinäkyvyysvelvoitteita tietyille 
tekoälyjärjestelmille.

(14) Tekoälyjärjestelmiä koskevien 
oikeasuhteisten ja tehokkaiden sitovien 
sääntöjen käyttöön ottamiseksi olisi 
noudatettava selkeästi määriteltyä 
riskiperusteista lähestymistapaa. Tässä 
lähestymistavassa tällaisten sääntöjen 
tyyppi ja sisältö olisi sovitettava niiden 
riskien voimakkuuden ja laajuuden 
mukaan, joita tekoälyjärjestelmät voivat 
aiheuttaa. Sen vuoksi on tarpeen kieltää 
tietyt tekoälyyn liittyvät käytännöt, joita ei 
voida hyväksyä, vahvistaa suuririskisiä 
tekoälyjärjestelmiä koskevat vaatimukset ja 
asianomaisten toimijoiden velvollisuudet 
sekä asettaa läpinäkyvyysvelvoitteita 
tietyille tekoälyjärjestelmille.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tekoälyn monien hyödyllisten 
käyttötarkoitusten lisäksi kyseistä 
teknologiaa voidaan myös käyttää väärin ja 
se voi tarjota uusia ja tehokkaita välineitä 
käytäntöihin, joihin liittyy manipulointia, 
hyväksikäyttöä ja sosiaalista valvontaa. 
Tällaiset käytännöt ovat erityisen haitallisia 
ja ne olisi kiellettävä, koska ne ovat 
ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, tasa-
arvoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota 

(15) Tekoälyn monien hyödyllisten 
käyttötarkoitusten lisäksi kyseistä 
teknologiaa voidaan myös käyttää väärin ja 
se voi tarjota uusia ja tehokkaita välineitä 
käytäntöihin, joihin liittyy manipulointia, 
hyväksikäyttöä ja sosiaalista valvontaa. 
Tällaiset käytännöt ovat erityisen haitallisia 
ja loukkaavia ja ne olisi kiellettävä, koska 
ne ovat ihmisarvon kunnioittamista, 
vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa ja 
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koskevien unionin arvojen sekä unionin 
perusoikeuksien vastaisia, mukaan lukien 
oikeus syrjimättömyyteen, tietosuoja ja 
yksityisyyden suoja sekä lapsen oikeudet.

oikeusvaltiota koskevien unionin arvojen 
sekä unionin perusoikeuksien vastaisia, 
mukaan lukien oikeus syrjimättömyyteen, 
tietosuoja ja yksityisyyden suoja sekä 
lapsen oikeudet.

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Lainvalvontaviranomaisten 
käyttämiin tai heidän puolestaan 
käytettyihin tekoälyjärjestelmiin, joilla 
pyritään ennustamaan todennäköisyyttä, 
jolla luonnollinen henkilö syyllistyy 
rikokseen tai uusii rikoksen, ja jotka 
perustuvat profilointiin ja yksilölliseen 
riskinarviontiin, sisältyy erityinen 
syrjinnän riski tiettyjä henkilöitä tai 
henkilöryhmiä vastaan, koska kyseisillä 
järjestelmillä loukataan ihmisarvoa ja 
syyttömyysolettamaa koskevaa keskeistä 
oikeudellista periaatetta. Tällaiset 
tekoälyjärjestelmät olisi sen vuoksi 
kiellettävä.

Or. en

Perustelu

Ennakoiva poliisitoiminta olisi lisättävä kiellettyjen käytäntöjen joukkoon, koska sillä 
loukataan syyttömyysolettamaa ja ihmisarvoa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(26 a) Tämä asetus ei vaikuta 
käytäntöihin, jotka on kielletty unionin 
lainsäädännössä, kuten tietosuojaa, 
syrjimättömyyttä, kuluttajansuojaa ja 
kilpailua koskevassa lainsäädännössä.

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 b) Tämän asetuksen riskiin 
perustuvan lähestymistavan mukaisesti 
asetuksen liitteessä olisi vahvistettava 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
luettelo, jota olisi arvioitava ja 
tarkistettava säännöllisesti siten, että 
sidosryhmät ja kansalaisyhteiskunta 
osallistuvat asianmukaisesti ja että niitä 
kuullaan.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
olisi saatettava unionin markkinoille tai 
otettava käyttöön vain, jos ne täyttävät 
tietyt pakolliset vaatimukset. Näillä 
vaatimuksilla olisi varmistettava, että 
suuririskiset tekoälyjärjestelmät, jotka ovat 
saatavilla unionissa tai joiden tuloksia 
muutoin käytetään unionissa, eivät aiheuta 

(27) Suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
olisi saatettava unionin markkinoille, 
otettava käyttöön tai käytettävä vain, jos ne 
täyttävät tietyt pakolliset vaatimukset. 
Näillä vaatimuksilla olisi varmistettava, 
että suuririskiset tekoälyjärjestelmät, jotka 
ovat saatavilla unionissa tai joiden tuloksia 
muutoin käytetään unionissa, eivät aiheuta 
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kohtuuttomia riskejä unionin tärkeille 
julkisille eduille, sellaisina kuin ne on 
tunnustettu ja suojattu unionin 
lainsäädännössä. Suuririskisiksi määritellyt 
tekoälyjärjestelmät olisi rajattava 
järjestelmiin, joilla on merkittävä 
haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen, 
turvallisuuteen ja perusoikeuksiin 
unionissa, ja tällaisella rajauksella 
minimoidaan mahdolliset kansainvälisen 
kaupan rajoitukset, jos sellaisia on.

kohtuuttomia riskejä unionin tärkeille 
julkisille eduille, sellaisina kuin ne on 
tunnustettu ja suojattu unionin 
lainsäädännössä, eivätkä ole vastoin SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja 
unionin arvoja. Suuririskisiksi määritellyt 
tekoälyjärjestelmät olisi rajattava 
järjestelmiin, joilla on merkittävä 
haitallinen vaikutus ihmisten terveyteen, 
turvallisuuteen ja perusoikeuksiin 
unionissa, ja tällaisella rajauksella 
minimoidaan mahdolliset kansainvälisen 
kaupan rajoitukset, jos sellaisia on.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tekoälyjärjestelmät voivat 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen 
ja turvallisuuteen erityisesti silloin, kun 
tällaiset järjestelmät toimivat tuotteiden 
komponentteina. Unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
tavoitteena on helpottaa tuotteiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja varmistaa, 
että markkinoille pääsee ainoastaan 
turvallisia ja muuten vaatimustenmukaisia 
tuotteita, ja näiden tavoitteiden mukaisesti 
on tärkeää, että turvallisuusriskejä, joita 
tuotteesta kokonaisuudessaan voi aiheutua 
sen digitaalisten komponenttien, kuten 
tekoälyjärjestelmien, vuoksi, ehkäistään ja 
vähennetään asianmukaisesti. Esimerkiksi 
yhä autonomisempien robottien olisi 
voitava toimia ja suorittaa tehtävänsä 
turvallisesti monimutkaisissa 
ympäristöissä, olipa kyse sitten 
valmistuksesta tai henkilökohtaisesta 
avusta ja huolenpidosta. Samoin 
terveydenhuoltoalalla, jossa panokset ovat 
elämän ja terveyden kannalta erityisen 

(28) Tekoälyjärjestelmät voivat 
vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen 
ja turvallisuuteen erityisesti silloin, kun 
tällaiset järjestelmät toimivat tuotteiden 
turvakomponentteina. Unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
tavoitteena on helpottaa tuotteiden vapaata 
liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja varmistaa, 
että markkinoille pääsee ainoastaan 
turvallisia ja muuten vaatimustenmukaisia 
tuotteita, ja näiden tavoitteiden mukaisesti 
on tärkeää, että turva- ja varmuusriskejä, 
joita tuotteesta kokonaisuudessaan voi 
aiheutua sen digitaalisten komponenttien, 
kuten tekoälyjärjestelmien, vuoksi, 
ehkäistään ja vähennetään asianmukaisesti. 
Esimerkiksi yhä autonomisempien 
robottien olisi voitava toimia ja suorittaa 
tehtävänsä turvallisesti monimutkaisissa 
ympäristöissä, olipa kyse sitten 
valmistuksesta tai henkilökohtaisesta 
avusta ja huolenpidosta. Samoin 
terveydenhuoltoalalla, jossa panokset ovat 
elämän ja terveyden kannalta erityisen 
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suuret, yhä kehittyneempien 
diagnostiikkajärjestelmien ja ihmisten 
päätöksiä tukevien järjestelmien olisi 
oltava luotettavia ja tarkkoja. 
Tekoälyjärjestelmästä perusoikeuskirjassa 
suojatuille perusoikeuksille aiheutuvan 
haitallisen vaikutuksen laajuus on 
erityisen merkityksellinen, kun 
tekoälyjärjestelmää luokitellaan 
suuririskiseksi. Näitä oikeuksia ovat 
muun muassa oikeus ihmisarvoon, 
yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, henkilötietojen suoja, 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, 
syrjimättömyys, kuluttajansuoja, 
työntekijöiden oikeudet, vammaisten 
oikeudet, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen, oikeus puolustukseen ja 
syyttömyysolettama sekä oikeus hyvään 
hallintoon. Näiden oikeuksien lisäksi on 
tärkeää korostaa, että lapsilla on erityisiä 
oikeuksia, jotka on vahvistettu EU:n 
perusoikeuskirjan 24 artiklassa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksessa (jota on 
täydennetty digitaalisen ympäristön osalta 
lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
yleisessä huomautuksessa nro 25) ja 
joissa molemmissa edellytetään lasten 
haavoittuvuuden huomioon ottamista ja 
lasten hyvinvoinnin kannalta 
välttämättömän suojelun ja huolenpidon 
tarjoamista. Perusoikeuskirjaan kirjattu 
ja unionin politiikoissa täytäntöönpantu 
perusoikeus korkeaan 
ympäristönsuojelun tasoon olisi myös 
otettava huomioon arvioitaessa 
tekoälyjärjestelmästä mahdollisesti 
aiheutuvan haitan vakavuutta, myös 
suhteessa ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen.

suuret, yhä kehittyneempien 
diagnostiikkajärjestelmien ja ihmisten 
päätöksiä tukevien järjestelmien olisi 
oltava luotettavia ja tarkkoja.

Or. en

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale on jaettu kahteen osaan perusoikeuselementin korostamiseksi.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Haitallisten vaikutusten, joita 
tekoälyjärjestelmästä aiheutuu 
perusoikeuskirjassa suojatuille 
perusoikeuksille, laajuus on 
soveltamisalasta riippumatta erityisen 
merkityksellinen, kun tekoälyjärjestelmä 
luokitellaan suuririskiseksi. Näitä 
oikeuksia ovat muun muassa oikeus 
ihmisarvoon, yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittaminen, henkilötietojen suoja, 
sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus, 
kokoontumis- ja yhdistymisvapaus, 
syrjimättömyys, kuluttajansuoja, 
työntekijöiden oikeudet, vammaisten 
henkilöiden oikeudet, oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen, syyttömyysolettama, 
oikeus puolustukseen ja oikeus hyvään 
hallintoon. Näiden oikeuksien lisäksi on 
tärkeää korostaa, että lapsilla on erityisiä 
oikeuksia, jotka on vahvistettu 
perusoikeuskirjan 24 artiklassa ja 
Yhdistyneiden kansakuntien lapsen 
oikeuksien yleissopimuksessa, jota on 
täydennetty digitaalisen ympäristön osalta 
lapsen oikeuksien yleissopimuksen 
yleisessä huomautuksessa nro 25, ja 
joissa molemmissa edellytetään lasten 
haavoittuvuuden huomioon ottamista ja 
lasten hyvinvoinnin kannalta 
välttämättömän suojelun ja huolenpidon 
tarjoamista. Unionin oikeudessa ja 
politiikoissa täytäntöönpantu ja 
perusoikeuskirjaan kirjattu perusoikeus 
korkeaan ympäristönsuojelun tasoon olisi 
myös otettava huomioon arvioitaessa 
tekoälyjärjestelmästä mahdollisesti 
aiheutuvan haitan vakavuutta, myös 
suhteessa ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen.
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Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Erilliset tekoälyjärjestelmät eli 
muut suuririskiset tekoälyjärjestelmät kuin 
ne, jotka ovat tuotteiden 
turvakomponentteja tai jotka ovat itse 
tuotteita, olisi luokiteltava suuririskisiksi, 
jos ne suunnitellun käyttötarkoituksensa 
perusteella aiheuttavat suuren riskin 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle tai 
perusoikeuksille, kun otetaan huomioon 
sekä mahdollisen haitan vakavuus että sen 
esiintymistodennäköisyys, ja niitä 
käytetään asetuksessa erikseen 
määritellyillä aloilla. Näiden järjestelmien 
yksilöinti perustuu samoihin menetelmiin 
ja kriteereihin, joita sovelletaan myös 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
luetteloon tulevaisuudessa tehtäviin 
muutoksiin.

(32) Erilliset tekoälyjärjestelmät eli 
muut suuririskiset tekoälyjärjestelmät kuin 
ne, jotka ovat tuotteiden 
turvakomponentteja tai jotka ovat itse 
tuotteita, olisi luokiteltava suuririskisiksi, 
jos ne suunnitellun käyttötarkoituksensa 
perusteella aiheuttavat suuren riskin 
luonnollisten henkilöiden terveydelle ja 
turvallisuudelle tai perusoikeuksille tai 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistetuille unionin arvoille, kun otetaan 
huomioon sekä mahdollisen haitan 
vakavuus että sen 
esiintymistodennäköisyys, ja niitä 
käytetään asetuksessa erikseen 
määritellyillä aloilla. Näiden järjestelmien 
yksilöinti perustuu samoihin menetelmiin 
ja kriteereihin, joita sovelletaan myös 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
luetteloon tulevaisuudessa tehtäviin 
muutoksiin.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
yleissivistävässä tai ammatillisessa 
koulutuksessa, erityisesti määritettäessä 
pääsyä oppilaitoksiin tai osoitettaessa 
henkilöitä niihin tai arvioitaessa henkilöitä 

(35) Tekoälyjärjestelmät, joita käytetään 
yleissivistävässä tai ammatillisessa 
koulutuksessa, erityisesti määritettäessä 
pääsyä oppilaitoksiin tai osoitettaessa 
henkilöitä niihin tai arvioitaessa henkilöitä 
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kokeissa osana heidän koulutustaan tai sen 
edellytyksenä, olisi pidettävä 
suuririskisinä, koska ne voivat määrittää 
henkilön elämän koulutuksellisen ja 
ammatillisen suunnan ja siten vaikuttaa 
heidän kykyynsä turvata toimeentulonsa. 
Kun tällaiset järjestelmät suunnitellaan ja 
niitä käytetään epäasianmukaisesti, ne 
voivat loukata oikeutta koulutukseen ja 
oikeutta olla joutumatta syrjityksi ja ne 
voivat jatkaa historiallisia syrjinnän 
muotoja.

kokeissa osana heidän koulutustaan tai sen 
edellytyksenä, olisi luokiteltava 
suuririskisiksi tekoälyjärjestelmiksi, koska 
ne voivat määrittää henkilön elämän 
koulutuksellisen ja ammatillisen suunnan 
ja siten vaikuttaa heidän kykyynsä turvata 
toimeentulonsa. Kun tällaiset järjestelmät 
suunnitellaan ja niitä käytetään 
epäasianmukaisesti, ne voivat loukata 
oikeutta koulutukseen ja oikeutta olla 
joutumatta syrjityksi ja ne voivat jatkaa 
historiallisia syrjinnän muotoja. Varsinkin 
lapset ovat erityisen haavoittuva 
ihmisryhmä, joka tarvitsee 
lisäsuojatoimia. Tekoälyjärjestelmät, 
joiden tarkoituksena on yksilöllisen 
opetuksen avulla muokata lapsen 
kehitystä tai kognitiivista tai tunne-
elämän kehitystä, olisi siten luokiteltava 
korkeariskisiksi tekoälyjärjestelmiksi. 

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Toinen osa-alue, jolla 
tekoälyjärjestelmien käyttöön on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, on 
sellaisten olennaisten yksityisten ja 
julkisten palvelujen ja etujen saatavuus ja 
käyttö, joita ihmiset tarvitsevat voidakseen 
osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan tai 
parantaakseen elintasoaan. Etenkin 
tekoälyjärjestelmät, joita käytetään 
arvioitaessa luonnollisten henkilöiden 
luottopisteytystä tai luottokelpoisuutta, 
olisi luokiteltava suuririskisiksi 
tekoälyjärjestelmiksi, koska ne määrittävät 
kyseisten henkilöiden mahdollisuuden 
saada taloudellisia resursseja tai olennaisia 
palveluja, kuten asumis-, sähkö- ja 
televiestintäpalveluja. Tähän tarkoitukseen 

(37) Toinen osa-alue, jolla 
tekoälyjärjestelmien käyttöön on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, on 
sellaisten olennaisten yksityisten ja 
julkisten palvelujen ja etujen saatavuus ja 
käyttö, joita ihmiset tarvitsevat voidakseen 
osallistua täysipainoisesti yhteiskuntaan tai 
parantaakseen elintasoaan. Etenkin 
tekoälyjärjestelmät, joita käytetään 
arvioitaessa luonnollisten henkilöiden 
luottopisteytystä tai luottokelpoisuutta, 
olisi luokiteltava suuririskisiksi 
tekoälyjärjestelmiksi, koska ne määrittävät 
kyseisten henkilöiden mahdollisuuden 
saada taloudellisia resursseja tai olennaisia 
palveluja, kuten asumis-, sähkö- ja 
televiestintäpalveluja. Tähän tarkoitukseen 
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käytetyt tekoälyjärjestelmät voivat johtaa 
henkilöiden tai henkilöryhmien syrjintään 
ja pitää yllä historiallisia syrjinnän 
muotoja, jotka perustuvat esimerkiksi 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen, tai luoda uusia syrjiviä 
vaikutuksia. Kun otetaan huomioon 
vaikutusten erittäin rajallinen laajuus ja 
markkinoilla saatavilla olevat 
vaihtoehdot, on aiheellista vapauttaa 
vaatimuksista tekoälyjärjestelmien käyttö 
luottokelpoisuuden arvioinnissa ja 
luottopisteytyksessä, kun pienet tarjoajat 
ottavat järjestelmiä käyttöön omaan 
käyttöönsä. Luonnolliset henkilöt, jotka 
hakevat tai saavat viranomaisilta julkisen 
avun etuuksia ja palveluja, ovat yleensä 
riippuvaisia näistä etuuksista ja palveluista 
ja haavoittuvassa asemassa vastuussa 
oleviin viranomaisiin nähden. Jos 
tekoälyjärjestelmiä käytetään sen 
määrittämiseen, olisiko viranomaisten 
evättävä tällaiset etuudet ja palvelut tai 
rajoitettava niitä, peruutettava ne tai 
perittävä ne takaisin, niillä voi olla 
merkittävä vaikutus henkilöiden 
toimeentuloon ja ne voivat loukata heidän 
perusoikeuksiaan, kuten oikeutta 
sosiaaliseen suojeluun, syrjimättömyyteen, 
ihmisarvoon tai tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin. Tällaiset järjestelmät 
olisi sen vuoksi luokiteltava suuririskisiksi. 
Tämä asetus ei kuitenkaan saisi haitata 
innovatiivisten lähestymistapojen 
kehittämistä ja käyttöä julkishallinnossa, 
sillä se hyötyisi vaatimustenmukaisten ja 
turvallisten tekoälyjärjestelmien 
laajemmasta käytöstä edellyttäen, että 
kyseisiin järjestelmiin ei liity suurta 
oikeushenkilöihin ja luonnollisiin 
henkilöihin kohdistuvaa riskiä. Myös 
tekoälyjärjestelmät, joita käytetään 
pelastus- ja ensihoitopalvelujen 
lähettämisessä tai tärkeysjärjestyksen 
määrittämisessä, olisi luokiteltava 
suuririskisiksi, koska ne tekevät päätöksiä 
tilanteissa, jotka ovat erittäin kriittisiä 

käytetyt tekoälyjärjestelmät voivat johtaa 
henkilöiden tai henkilöryhmien syrjintään 
ja pitää yllä historiallisia syrjinnän 
muotoja, jotka perustuvat esimerkiksi 
rotuun tai etniseen alkuperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen 
suuntautumiseen, tai luoda uusia syrjiviä 
vaikutuksia. Luonnolliset henkilöt, jotka 
hakevat tai saavat viranomaisilta julkisen 
avun etuuksia ja palveluja, ovat yleensä 
riippuvaisia näistä etuuksista ja palveluista 
ja haavoittuvassa asemassa vastuussa 
oleviin viranomaisiin nähden. Jos 
tekoälyjärjestelmiä käytetään sen 
määrittämiseen, olisiko viranomaisten 
evättävä tällaiset etuudet ja palvelut tai 
rajoitettava niitä, peruutettava ne tai 
perittävä ne takaisin, niillä voi olla 
merkittävä vaikutus henkilöiden 
toimeentuloon ja ne voivat loukata heidän 
perusoikeuksiaan, kuten oikeutta 
sosiaaliseen suojeluun, syrjimättömyyteen, 
ihmisarvoon tai tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin. Tällaiset järjestelmät 
olisi sen vuoksi luokiteltava suuririskisiksi. 
Tämä asetus ei kuitenkaan saisi haitata 
innovatiivisten lähestymistapojen 
kehittämistä ja käyttöä julkishallinnossa, 
sillä se hyötyisi vaatimustenmukaisten ja 
turvallisten tekoälyjärjestelmien 
laajemmasta käytöstä edellyttäen, että 
kyseisiin järjestelmiin ei liity suurta 
oikeushenkilöihin ja luonnollisiin 
henkilöihin kohdistuvaa riskiä. Myös 
tekoälyjärjestelmät, joita käytetään 
pelastus- ja ensihoitopalvelujen 
lähettämisessä tai tärkeysjärjestyksen 
määrittämisessä, olisi luokiteltava 
suuririskisiksi, koska ne tekevät päätöksiä 
tilanteissa, jotka ovat erittäin kriittisiä 
ihmisten hengen ja terveyden ja heidän 
omaisuutensa kannalta.
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ihmisten hengen ja terveyden ja heidän 
omaisuutensa kannalta.

Or. en

Perustelu

Pieniä tarjoajia ei pitäisi vapauttaa vaatimuksista, koska puolueellisten tekoälyjärjestelmien 
vaikutuksella luottokelpoisuuden arviointiin voi silti olla merkitystä ihmisten elämälle, 
riippumatta siitä, kuinka moneen vaikutus kohdistuu.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Lainvalvontaviranomaisten 
toimille, joihin liittyy tiettyä 
tekoälyjärjestelmien käyttöä, on ominaista 
huomattava vallan epätasapaino, ja ne 
voivat johtaa luonnollisen henkilön 
valvontaan, pidättämiseen tai 
vapaudenmenetykseen sekä muihin 
perusoikeuskirjassa taattuihin 
perusoikeuksiin kohdistuviin haitallisiin 
vaikutuksiin. Erityisesti jos 
tekoälyjärjestelmää ei ole koulutettu 
laadukkaalla datalla, se ei täytä riittäviä 
vaatimuksia tarkkuutensa tai 
luotettavuutensa suhteen tai sitä ei ole 
suunniteltu ja testattu asianmukaisesti 
ennen markkinoille saattamista tai muuta 
käyttöönottoa, se voi valikoida henkilöitä 
syrjivästi tai muulla tavoin väärin tai 
epäoikeudenmukaisesti. Lisäksi 
merkittävien menettelyllisten 
perusoikeuksien, joita ovat muun muassa 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
oikeus puolustukseen ja 
syyttömyysolettama, käyttö voisi vaikeutua 
erityisesti silloin, kun tällaiset 
tekoälyjärjestelmät eivät ole riittävän 
läpinäkyviä, selitettävissä olevia ja 
dokumentoituja. Sen vuoksi on aiheellista 

(38) Lainvalvontaviranomaisten 
toimille, joihin liittyy tiettyä 
tekoälyjärjestelmien käyttöä, on ominaista 
huomattava vallan epätasapaino, ja ne 
voivat johtaa luonnollisen henkilön 
valvontaan, pidättämiseen tai 
vapaudenmenetykseen sekä muihin 
perusoikeuskirjassa taattuihin 
perusoikeuksiin kohdistuviin haitallisiin 
vaikutuksiin. Erityisesti jos 
tekoälyjärjestelmää ei ole koulutettu 
laadukkaalla datalla, se ei täytä riittäviä 
vaatimuksia tarkkuutensa tai 
luotettavuutensa suhteen tai sitä ei ole 
suunniteltu ja testattu asianmukaisesti 
ennen markkinoille saattamista tai muuta 
käyttöönottoa, se voi valikoida henkilöitä 
syrjivästi tai muulla tavoin väärin tai 
epäoikeudenmukaisesti. Lisäksi 
merkittävien menettelyllisten 
perusoikeuksien, joita ovat muun muassa 
oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja 
puolueettomaan tuomioistuimeen sekä 
oikeus puolustukseen ja 
syyttömyysolettama, käyttö voisi vaikeutua 
erityisesti silloin, kun tällaiset 
tekoälyjärjestelmät eivät ole riittävän 
läpinäkyviä, selitettävissä olevia ja 
dokumentoituja. Sen vuoksi on aiheellista 
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luokitella suuririskisiksi joukko 
tekoälyjärjestelmiä, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi lainvalvonnan yhteydessä, 
kun tarkkuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys 
ovat erityisen tärkeitä haitallisten 
vaikutusten välttämiseksi, kansalaisten 
luottamuksen säilyttämiseksi sekä 
vastuuvelvollisuuden ja tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen varmistamiseksi. Kun 
otetaan huomioon kyseessä olevien 
toimintojen luonne ja niihin liittyvät riskit, 
näihin suuririskisiin tekoälyjärjestelmiin 
olisi katsottava kuuluvan erityisesti 
tekoälyjärjestelmät, joita 
lainvalvontaviranomaisten on tarkoitus 
käyttää yksilöllisiin riskiarviointeihin, 
valheenpaljastukseen ja vastaaviin 
välineisiin tai luonnollisen henkilön 
emotionaalisen tilan havaitsemiseen, 
”syväväärennösten” havaitsemiseen, 
todistusaineiston luotettavuuden arviointiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä, 
todellisen tai mahdollisen rikoksen 
esiintymisen tai toistumisen 
ennustamiseen luonnollisten henkilöiden 
profiloinnin tai luonnollisten henkilöiden 
tai ryhmien persoonallisuuspiirteiden ja 
ominaispiirteiden tai aiemman rikollisen 
käyttäytymisen arvioinnin perusteella, 
rikosten paljastamisen, tutkimisen tai 
rikoksiin liittyvien syytetoimien yhteydessä 
tapahtuvaan profilointiin tai luonnollisia 
henkilöitä koskevaan rikosanalyysiin. 
Tekoälyjärjestelmiä, jotka on erityisesti 
tarkoitettu käytettäviksi vero- ja 
tulliviranomaisten hallinnollisissa 
menettelyissä, ei pitäisi pitää 
suuririskisinä tekoälyjärjestelminä, joita 
lainvalvontaviranomaiset käyttävät 
rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, 
paljastamiseen tai rikoksiin liittyviin 
syytetoimiin.

luokitella suuririskisiksi joukko 
tekoälyjärjestelmiä, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi lainvalvonnan yhteydessä, 
kun tarkkuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys 
ovat erityisen tärkeitä haitallisten 
vaikutusten välttämiseksi, kansalaisten 
luottamuksen säilyttämiseksi sekä 
vastuuvelvollisuuden ja tehokkaiden 
oikeussuojakeinojen varmistamiseksi. Kun 
otetaan huomioon kyseessä olevien 
toimintojen luonne ja niihin liittyvät riskit, 
näihin suuririskisiin tekoälyjärjestelmiin 
olisi katsottava kuuluvan erityisesti 
tekoälyjärjestelmät, joita 
lainvalvontaviranomaisten on tarkoitus 
käyttää valheenpaljastukseen ja vastaaviin 
välineisiin tai luonnollisen henkilön 
emotionaalisen tilan havaitsemiseen, 
”syväväärennösten” havaitsemiseen, 
todistusaineiston luotettavuuden arviointiin 
rikosoikeudellisissa menettelyissä, rikosten 
paljastamisen, tutkimisen tai rikoksiin 
liittyvien syytetoimien yhteydessä 
tapahtuvaan profilointiin tai luonnollisia 
henkilöitä koskevaan rikosanalyysiin. 
Tekoälyjärjestelmiä, jotka on erityisesti 
tarkoitettu käytettäviksi vero- ja 
tulliviranomaisten hallinnollisissa 
menettelyissä, ei pitäisi luokitella 
suuririskisiksi tekoälyjärjestelmiksi, joita 
lainvalvontaviranomaiset käyttävät 
rikosten ennalta estämiseen, tutkimiseen, 
paljastamiseen tai rikoksiin liittyviin 
syytetoimiin.

Or. en

Perustelu

Tekoälyjärjestelmien käyttö ennakoivassa poliisitoiminnassa olisi kiellettävä sen sijaan että 
sitä pidetään suuririskisenä.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tietyt oikeudenhoitoon ja 
demokraattisiin prosesseihin tarkoitetut 
tekoälyjärjestelmät olisi luokiteltava 
suuririskisiksi ottaen huomioon niiden 
mahdollinen merkittävä vaikutus 
demokratiaan, oikeusvaltioon, yksilön 
vapauksiin sekä oikeuteen tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen. Erityisesti mahdollisten 
vinoutumien, virheiden ja 
läpinäkymättömyyden riskeihin 
puuttumiseksi on aiheellista luokitella 
suuririskisiksi tekoälyjärjestelmät, joiden 
tarkoituksena on auttaa oikeusviranomaisia 
tutkimaan ja tulkitsemaan tosiseikkoja ja 
lainsäädäntöä sekä soveltamaan 
lainsäädäntöä konkreettisiin tosiseikkoihin. 
Tällaista luokitusta ei kuitenkaan pitäisi 
ulottaa tekoälyjärjestelmiin, jotka on 
tarkoitettu puhtaasti hallinnollisiin 
tukitoimiin, jotka eivät vaikuta 
oikeudenkäyttöön yksittäisissä tapauksissa, 
kuten tuomioistuinten päätösten, 
asiakirjojen tai tietojen anonymisointiin tai 
pseudonymisointiin, henkilöstön väliseen 
viestintään, hallinnollisiin tehtäviin tai 
resurssien jakamiseen.

(40) Tietyt oikeudenhoitoon ja 
demokraattisiin prosesseihin tarkoitetut 
tekoälyjärjestelmät olisi luokiteltava 
suuririskisiksi ottaen huomioon niiden 
mahdollinen merkittävä vaikutus 
demokratiaan, oikeusvaltioon, yksilön 
vapauksiin sekä oikeuteen tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 
tuomioistuimeen. Erityisesti mahdollisten 
vinoutumien, virheiden ja 
läpinäkymättömyyden riskeihin 
puuttumiseksi on aiheellista luokitella 
suuririskisiksi tekoälyjärjestelmät, joiden 
tarkoituksena on auttaa oikeusviranomaisia 
tutkimaan ja tulkitsemaan tosiseikkoja ja 
lainsäädäntöä sekä soveltamaan 
lainsäädäntöä konkreettisiin tosiseikkoihin. 
Tällaista luokitusta ei kuitenkaan pitäisi 
ulottaa tekoälyjärjestelmiin, jotka on 
tarkoitettu puhtaasti hallinnollisiin 
tukitoimiin, jotka eivät vaikuta 
oikeudenkäyttöön yksittäisissä tapauksissa, 
kuten tuomioistuinten päätösten, 
asiakirjojen tai tietojen anonymisointiin tai 
pseudonymisointiin, henkilöstön väliseen 
viestintään, hallinnollisiin tehtäviin tai 
resurssien jakamiseen. Jotta voidaan 
puuttua asiattoman ulkopuolisen 
sekaantumisen aiheuttamiin riskeihin, 
jotka kohdistuvat perusoikeuskirjan 
39 artiklassa vahvistettuun äänioikeuteen, 
ja tällaisen sekaantumisen kohtuuttomiin 
vaikutuksiin demokraattisiin prosesseihin, 
demokratiaan ja oikeusvaltioon, 
tekoälyjärjestelmät, joita käytetään 
poliittisiin kampanjoihin pyrkien 
vaikuttamaan luonnollisten henkilöiden 
äänestämiseen paikallisissa, kansallisissa 
tai Euroopan parlamentin vaaleissa tai 
joita käytetään ääntenlaskentaan ja 
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äänestyslippujen käsittelyyn tällaisissa 
vaaleissa, olisi luokiteltava suuririskisiksi 
tekoälyjärjestelmiksi.

Or. en

Perustelu

Mukautus liitteessä III olevan Oikeudenhoito ja demokraattiset prosessit -alueen lisäyksiin.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Tiettyihin tekoälyjärjestelmiin olisi 
sovellettava avoimuusvaatimuksia, ja ne 
olisi samalla luokiteltava suuririskisiksi 
tekoälyjärjestelmiksi, koska niillä voidaan 
harhauttaa ja aiheuttaa vahinkoa sekä 
yksityishenkilöille että yhteiskunnalle. 
Erityisesti tekoälyjärjestelmillä, jotka 
tuottavat todellisia henkilöitä esittäviä 
syväväärennöksiä, voidaan manipuloida 
näille syväväärennöksille altistuvia 
luonnollisia henkilöitä ja myös 
vahingoittaa henkilöitä, joita kyseiset 
väärennökset tosiasiallisesti tai 
vääristellysti esittävät, ja 
tekoälyjärjestelmillä, jotka ilman 
mainittavaa ihmisen panosta tuottavat 
kehittynyttä tekstiä, kuten 
uutisartikkeleita, mielipidekirjoituksia, 
romaaneja, käsikirjoituksia ja tieteellisiä 
artikkeleita (ns. tekoälykirjoittajat), 
voidaan manipuloida tai pettää 
luonnollisia henkilöitä tai altistaa heidät 
sisäänrakennetuille vinotumille ja 
epätarkkuuksille.

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Sen, että tekoälyjärjestelmä 
luokitellaan tässä asetuksessa 
suuririskiseksi, ei pitäisi tulkita osoittavan, 
että järjestelmän käyttö on välttämättä 
laillista muiden unionin säädösten tai 
unionin oikeuden kanssa yhteensopivan 
kansallisen lainsäädännön nojalla, jota on 
annettu esimerkiksi henkilötietojen 
suojasta tai valheenpaljastimien ja 
vastaavien välineiden tai muiden 
järjestelmien käytöstä tai luonnollisen 
henkilön emotionaalisen tilan 
havaitsemisesta. Tällaisen käytön olisi 
jatkuttava yksinomaan perusoikeuskirjasta 
ja sovellettavista unionin johdetun 
oikeuden säädöksistä ja kansallisesta 
lainsäädännöstä johtuvien sovellettavien 
vaatimusten mukaisesti. Tätä asetusta ei 
pitäisi ymmärtää niin, että siinä 
säädettäisiin oikeusperustasta 
henkilötietojen käsittelylle, mukaan lukien 
tarvittaessa erityiset henkilötietoryhmät.

(41) Sen, että tekoälyjärjestelmä 
luokitellaan tässä asetuksessa 
suuririskiseksi tekoälyjärjestelmäksi, ei 
pitäisi tulkita osoittavan, että järjestelmän 
käyttö on välttämättä laillista muiden 
unionin säädösten tai unionin oikeuden 
kanssa yhteensopivan kansallisen 
lainsäädännön nojalla, jota on annettu 
esimerkiksi henkilötietojen suojasta tai 
valheenpaljastimien ja vastaavien 
välineiden tai muiden järjestelmien 
käytöstä tai luonnollisen henkilön 
emotionaalisen tilan havaitsemisesta. 
Tällaisen käytön olisi jatkuttava 
yksinomaan perusoikeuskirjasta ja 
sovellettavista unionin johdetun oikeuden 
säädöksistä ja kansallisesta lainsäädännöstä 
johtuvien sovellettavien vaatimusten 
mukaisesti. Tätä asetusta ei pitäisi 
ymmärtää niin, että siinä säädettäisiin 
oikeusperustasta henkilötietojen 
käsittelylle, mukaan lukien erityiset 
henkilötietoryhmät.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Datan korkea laatu on olennaisen 
tärkeää monien tekoälyjärjestelmien 
suorituskyvyn kannalta, erityisesti kun 
käytetään tekniikoita, joihin sisältyy 
mallien kouluttamista, jotta voidaan 
varmistaa, että suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä toimii tarkoitetulla 

(44) Datan korkea laatu on olennaisen 
tärkeää monien tekoälyjärjestelmien 
suorituskyvyn kannalta, erityisesti kun 
käytetään tekniikoita, joihin sisältyy 
mallien kouluttamista, jotta voidaan 
varmistaa, että suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä toimii tarkoitetulla 
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tavalla ja turvallisesti eikä siitä tule unionin 
lainsäädännössä kiellettyä syrjinnän 
lähdettä. Korkealaatuiset koulutus-, 
validointi- ja testausdatajoukot edellyttävät 
asianmukaisia datahallinto- ja 
hallintakäytäntöjä. Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukkojen olisi oltava riittävän 
merkityksellisiä, edustavia ja virheettömiä 
ja täydellisiä järjestelmän suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen nähden. Niillä olisi 
lisäksi oltava asianmukaiset tilastolliset 
ominaisuudet, myös niiden henkilöiden tai 
henkilöryhmien osalta, joihin suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää on tarkoitus käyttää. 
Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukoissa olisi erityisesti 
otettava niiden käyttötarkoituksen 
edellyttämässä laajuudessa huomioon ne 
ominaispiirteet, ominaisuudet tai osatekijät, 
jotka ovat ominaisia sille 
maantieteelliselle, käyttäytymiseen 
liittyvälle tai toiminnalliselle ympäristölle 
tai asiayhteydelle, jossa suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää on tarkoitus käyttää. 
Jotta voitaisiin suojella muita 
tekoälyjärjestelmissä esiintyvästä 
vinoutumisesta mahdollisesti johtuvalta 
syrjinnältä, tarjoajien olisi voitava 
käsitellä myös erityisiä henkilötietoryhmiä 
tärkeän yleisen edun nimissä, jotta 
voidaan varmistaa suuririskisiin 
tekoälyjärjestelmiin liittyvien vinoutumien 
seuranta, havaitseminen ja korjaaminen.

tavalla ja turvallisesti eikä siitä tule unionin 
lainsäädännössä kiellettyä syrjinnän 
lähdettä. Korkealaatuiset koulutus-, 
validointi- ja testausdatajoukot edellyttävät 
asianmukaisia datahallinto- ja 
hallintakäytäntöjä. Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukkojen olisi oltava riittävän 
merkityksellisiä, edustavia, ajantasaisia, ja 
mahdollisimman virheettömiä ja 
täydellisiä järjestelmän suunniteltuun tai 
kohtuudella ennakoitavissa olevaan 
käyttötarkoitukseen nähden. Niillä olisi 
lisäksi oltava asianmukaiset tilastolliset 
ominaisuudet, myös niiden henkilöiden tai 
henkilöryhmien osalta, joihin suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää on tarkoitus käyttää tai 
joihin sitä kohtuullisen ennakoitavasti 
käytetään. Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukoissa olisi erityisesti 
otettava niiden käyttötarkoituksen tai 
kohtuudella ennakoitavissa olevan käytön 
edellyttämässä laajuudessa huomioon ne 
ominaispiirteet, ominaisuudet tai osatekijät, 
jotka ovat ominaisia sille 
maantieteelliselle, kulttuuriselle, 
käyttäytymiseen liittyvälle tai 
toiminnalliselle ympäristölle tai 
asiayhteydelle, jossa suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää on tarkoitus käyttää tai 
jossa sitä kohtuullisen ennakoitavasti 
käytetään.

Or. en

Perustelu

Mukautus 10 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(45 a) Oikeus yksityisyyteen ja 
tietosuojaan on taattava 
tekoälyjärjestelmän koko elinkaaren ajan. 
Tässä yhteydessä oleellisen tärkeitä ovat 
tietojen minimoinnin ja sisäänrakennetun 
ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteet, 
sellaisina kuin niistä säädetään unionin 
tietosuojalainsäädännössä, kun tietojen 
käsittelyyn sisältyy yksityishenkilöiden 
perusoikeuksiin kohdistuvia huomattavia 
riskejä. Tekoälyjärjestelmien tarjoajien ja 
käyttäjien olisi toteutettava viimeisintä 
teknistä kehitystä edustavia ja 
organisatorisia toimenpiteitä näiden 
oikeuksien suojelemiseksi. 
Toimenpiteisiin olisi anonymisoinnin ja 
salauksen lisäksi sisällyttävä myös 
sellaisten yhä laajemmin saatavilla 
olevien tekniikoiden käyttö, jotka 
mahdollistavat algoritmien tuomisen 
dataan ja auttavat saamaan arvokasta 
tietoa ilman, että osapuolet välittävät 
tietoja keskenään tai joutuvat 
tarpeettomasti kopioimaan raakadataa tai 
strukturoitua dataa.

Or. en

Perustelu

Mukautus 10 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 b) Tarjoat eivät ehkä aina kykene 
saamaan suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien kehittämiseksi 
tarvittavia datajoukkoja, esimerkiksi 
silloin, kun datajoukot ovat yksin 
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käyttäjän hallussa ja järjestelmän tarjoaja 
ainoastaan tarjoaa työkaluja ja 
tekniikoita käyttäjälle tekoälyjärjestelmän 
kehittämiseksi. Tällaisissa olosuhteissa 
tarjoaja ei voi objektiivisesti noudattaa 
tässä asetuksessa säädettyjä 
datajoukkojen laatua koskevia 
vaatimuksia ja velvoitteita. Siksi käyttäjän 
olisi täytettävä tällaiset velvoitteet 
tarjoajan ja käyttäjän välisen sopimuksen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Mukautus 10 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
mahdollistamiseksi ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomiseksi toimijoille 
ja ottaen huomioon digitaalisten tuotteiden 
saataville asettamisen eri muodot on 
tärkeää varmistaa, että unioniin 
sijoittautunut henkilö voi kaikissa 
olosuhteissa antaa viranomaisille kaikki 
tarvittavat tiedot tekoälyjärjestelmän 
vaatimustenmukaisuudesta. Siksi jos 
maahantuojaa ei voida yksilöidä, unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden tarjoajien on 
ennen tekoälyjärjestelmiensä asettamista 
saataville unionin markkinoilla nimettävä 
kirjallisella toimeksiannolla unioniin 
sijoittautunut valtuutettu edustaja.

(56) Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
mahdollistamiseksi ja tasapuolisten 
toimintaedellytysten luomiseksi toimijoille 
ja ottaen huomioon digitaalisten tuotteiden 
saataville asettamisen eri muodot on 
tärkeää varmistaa, että unioniin 
sijoittautunut henkilö voi kaikissa 
olosuhteissa antaa viranomaisille kaikki 
tarvittavat tiedot tekoälyjärjestelmän 
vaatimustenmukaisuudesta. Siksi unionin 
ulkopuolelle sijoittautuneiden tarjoajien on 
ennen tekoälyjärjestelmiensä asettamista 
saataville unionin markkinoilla nimettävä 
kirjallisella toimeksiannolla unioniin 
sijoittautunut valtuutettu edustaja.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan 25 artiklan 1 kohtaan.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Standardoinnilla olisi oltava 
keskeinen rooli, jotta tarjoajien käyttöön 
saadaan teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan 
varmistaa tämän asetuksen noudattaminen. 
Tarjoajien olisi voitava osoittaa 
noudattavansa tämän asetuksen 
vaatimuksia noudattamalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1025/201254 määriteltyjä 
yhdenmukaistettuja standardeja. Komissio 
voisi kuitenkin hyväksyä yhteisiä teknisiä 
eritelmiä aloilla, joilla ei ole 
yhdenmukaistettuja standardeja tai joilla ne 
ovat riittämättömiä.

(61) Standardoinnilla olisi oltava 
keskeinen rooli, jotta tarjoajien käyttöön 
saadaan teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan 
varmistaa tämän asetuksen noudattaminen. 
Tarjoajien olisi voitava osoittaa 
noudattavansa tämän asetuksen 
vaatimuksia noudattamalla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 1025/201254 määriteltyjä 
yhdenmukaistettuja standardeja. Jotta 
voidaan varmistaa standardien ja 
standardoinnin tehokkuus unionin 
politiikan välineinä, ja ottaen huomioon 
standardien merkitys yritysten 
kilpailukyvylle ja tämän asteuksen 
vaatimustenmukaisuuden 
varmistamiselle, on tarpeen turvata etujen 
tasapuolinen edustus kannustamalla 
kaikkia sidosryhmiä osallistumaan 
standardien kehittämiseen. Komissio voisi 
hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä aloilla, 
joilla ei ole yhdenmukaistettuja standardeja 
tai joilla ne ovat riittämättömiä.

__________________ __________________
54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta 
standardoinnista, neuvoston direktiivien 
89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 
98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 
2009/23/EY ja 2009/105/EY 
muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 
87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, 
s. 12).

54 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 
päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta 
standardoinnista, neuvoston direktiivien 
89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 
98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 
2009/23/EY ja 2009/105/EY 
muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 
87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY 
kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, 
s. 12).
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Or. en

Perustelu

Mukautus 40 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Tietyissä olosuhteissa 
innovatiivisten teknologioiden nopea 
saatavuus voi olla ratkaisevan tärkeää 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä 
koko yhteiskunnan kannalta. Siksi on 
asianmukaista, että yleiseen 
turvallisuuteen tai luonnollisten 
henkilöiden elämän ja terveyden 
suojeluun sekä teollisen ja kaupallisen 
omaisuuden suojeluun liittyvistä 
poikkeuksellisista syistä jäsenvaltiot 
voisivat sallia sellaisten 
tekoälyjärjestelmien markkinoille 
saattamisen tai käyttöönoton, joille ei ole 
tehty vaatimustenmukaisuuden arviointia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mukautus 47 artiklan poistamiseen.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti Tarkistus

(69) Jotta helpotettaisiin komission ja 
jäsenvaltioiden työtä tekoälyn alalla ja 
lisättäisiin avoimuutta yleisöön nähden, 
muiden kuin asiaa koskevan unionin 

(69) Jotta helpotettaisiin komission ja 
jäsenvaltioiden työtä tekoälyn alalla ja 
lisättäisiin avoimuutta yleisöön nähden, 
muiden kuin asiaa koskevan unionin 
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voimassa olevan 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin 
liittyvien suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien tarjoajia olisi 
vaadittava rekisteröimään suuririskinen 
tekoälyjärjestelmänsä EU:n tietokantaan, 
jonka komissio perustaa ja jota se 
hallinnoi. Komission olisi oltava kyseisen 
tietokannan rekisterinpitäjä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/172555 mukaisesti. Jotta tietokanta 
olisi täysin toimintavalmis kuin se otetaan 
käyttöön, sen perustamismenettelyyn olisi 
sisällyttävä komission laatimat 
toiminnalliset eritelmät ja riippumaton 
auditointiraportti.

voimassa olevan 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin 
liittyvien suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien tarjoajia olisi 
vaadittava rekisteröimään suuririskinen 
tekoälyjärjestelmänsä EU:n tietokantaan, 
jonka komissio perustaa ja jota se 
hallinnoi. Myös käyttäjien, jotka ovat 
viranomaisia tai unionin toimielimiä, 
elimiä tai laitoksia, ja käyttäjien, jotka 
toimivat niiden puolesta, olisi 
rekisteröidyttävä EU:n tietokantaan 
ennen kuin ne ottavat käyttöön tai 
käyttävät suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä. 
Komission olisi oltava kyseisen 
tietokannan rekisterinpitäjä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
2018/172555 mukaisesti. Jotta tietokanta 
olisi täysin toimintavalmis kuin se otetaan 
käyttöön, sen perustamismenettelyyn olisi 
sisällyttävä komission laatimat 
toiminnalliset eritelmät ja riippumaton 
auditointiraportti.

__________________ __________________
55 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Perustelu

Mukautus 51 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(76) Tämän asetuksen sujuvan, 
tehokkaan ja yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi 
perustettava Euroopan tekoälyneuvosto. 
Neuvoston olisi vastattava useista neuvoa-
antavista tehtävistä, kuten lausuntojen, 
suositusten, neuvojen tai ohjeiden 
antamisesta tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvissä asioissa, 
esimerkiksi tässä asetuksessa vahvistettuja 
vaatimuksia koskevista teknisistä 
eritelmistä tai voimassa olevista 
standardeista, sekä neuvojen ja avun 
antamisesta komissiolle tekoälyyn 
liittyvissä erityiskysymyksissä.

(76) Tämän asetuksen sujuvan, 
tehokkaan ja johdonmukaisen 
täytäntöönpanon helpottamiseksi ja 
sisämarkkinoiden pirstaloitumisen 
estämiseksi olisi perustettava Euroopan 
tekoälyneuvosto, jäljempänä 
’tekoälyneuvosto’. Tekoälyneuvoston olisi 
vastattava useista neuvoa-antavista 
tehtävistä, kuten lausuntojen, suositusten, 
neuvojen tai ohjeiden antamisesta tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon liittyvissä 
asioissa, esimerkiksi tässä asetuksessa 
vahvistettuja vaatimuksia koskevista 
teknisistä eritelmistä tai voimassa olevista 
standardeista, sekä neuvojen ja avun 
antamisesta komissiolle tekoälyyn 
liittyvissä erityiskysymyksissä, mukaan 
lukien liitteiden mahdolliset muutokset, 
erityisesti liitteen, jossa luetellaan 
suuririskiset tekoälyjärjestelmät. Tämän 
asetuksen tehokkaan ja yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon valvonnan edistämiseksi 
tekoälyneuvoston olisi myös voitava antaa 
suosituksia asiaankuuluville kansallisille 
valvontaviranomaisille auttaakseen niitä 
ratkaisemaan tapaukset, joissa on 
osallisena vähintään kaksi jäsenvaltiota ja 
joista kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset ovat erimielisiä.

Or. en

Perustelu

Mukautus hallinnointia koskevaan lukuun tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 76 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(76 a) Jotta voidaan varmistaa yhteinen 
ja johdonmukainen lähestymistapa 
tekoälyjärjestelmien kehittämiseen ja 
käyttöön kyseisillä eri alueilla ja aloilla ja 
varmistaa synergiat ja täydentävyydet, 
tekoälyneuvoston olisi toimittava tiiviissä 
yhteistyössä muiden asiaankuuluvien 
unionin toimielinten, elinten, laitosten ja 
unionin tasolla perustettujen neuvostojen 
kanssa, kuten Euroopan 
tietosuojavaltuutetun, Euroopan 
tietosuojaneuvoston, ... 
[datahallintosäädöksellä] perustetun 
datainnovaatiolautakunnan ja 
...[digipalvelusäädöksellä] perustetun 
Euroopan digitaalisten palvelujen 
lautakunnan, kanssa. Lisäksi 
tekoälyneuvoston olisi kuultava 
säännöllisesti toimialan, pk-yritysten ja 
startup-yritysten edustajia sekä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, kuten 
valtiosta riippumattomia järjestöjä, 
kuluttajayhdistyksiä, 
työmarkkinajärjestöjä ja tiedemaailmaa, 
ja tehtävä yhteistyötä niiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Jäsenvaltioilla on keskeinen rooli 
tämän asetuksen soveltamisessa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa. Tältä osin 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi tai 
useampi kansallinen toimivaltainen 
viranomainen valvomaan tämän asetuksen 
soveltamista ja täytäntöönpanoa. Jotta 
voidaan lisätä organisoinnin tehokkuutta 
jäsenvaltioissa ja luoda virallinen 

(77) Jäsenvaltioilla on keskeinen rooli 
tämän asetuksen soveltamisessa ja 
täytäntöönpanon valvonnassa. Tältä osin 
kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi tai 
useampi kansallinen toimivaltainen 
viranomainen valvomaan tämän asetuksen 
soveltamista ja täytäntöönpanoa. Jotta 
voidaan lisätä organisoinnin tehokkuutta 
jäsenvaltioissa ja luoda virallinen 
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yhteyspiste yleisölle ja muille vastaaville 
tahoille jäsenvaltioissa ja unionissa, 
kussakin jäsenvaltiossa olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen kansalliseksi 
valvontaviranomaiseksi.

yhteyspiste yleisölle ja muille vastaaville 
tahoille jäsenvaltioissa ja unionissa, 
kussakin jäsenvaltiossa olisi nimettävä yksi 
kansallinen viranomainen kansalliseksi 
valvontaviranomaiseksi. Tämän 
kansallisen valvontaviranomaisen olisi 
toimittava johtavana viranomaisena, ja 
sen olisi myös edustettava jäsenvaltiotaan 
tietosuojaneuvostossa. Jos nimetty 
kansallinen valvontaviranomainen ei ole 
kansallinen tietosuojaviranomainen, 
kansallisen valvontaviranomaisen olisi 
toimittava tiiviissä yhteistyössä 
kansallisen tietosuojaviranomaisen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa 
tietosuojaa koskevien oikeuksien ja 
velvoitteiden johdonmukainen ja tehokas 
täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Mukautus 59 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 78 kappale

Komission teksti Tarkistus

(78) Sen varmistamiseksi, että 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien tarjoajat 
voivat ottaa huomioon suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien käytöstä saadut 
kokemukset järjestelmiensä parantamisessa 
ja suunnittelu- ja kehitysprosessissa tai 
voivat toteuttaa ajoissa kaikki mahdolliset 
korjaavat toimet, kaikilla tarjoajilla olisi 
oltava käytössä markkinoille saattamisen 
jälkeinen seurantajärjestelmä. Järjestelmä 
on keskeisessä asemassa myös sen 
varmistamisessa, että riskeihin, joita 
mahdollisesti aiheutuu 
tekoälyjärjestelmistä, jotka jatkavat 
oppimista markkinoille saattamisen tai 

(78) Sen varmistamiseksi, että 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien tarjoajat 
voivat ottaa huomioon suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien käytöstä saadut 
kokemukset järjestelmiensä parantamisessa 
ja suunnittelu- ja kehitysprosessissa tai 
voivat toteuttaa ajoissa kaikki mahdolliset 
korjaavat toimet, kaikilla tarjoajilla olisi 
oltava käytössä markkinoille saattamisen 
jälkeinen seurantajärjestelmä. Järjestelmä 
on keskeisessä asemassa myös sen 
varmistamisessa, että riskeihin, joita 
mahdollisesti aiheutuu 
tekoälyjärjestelmistä, jotka jatkavat 
oppimista markkinoille saattamisen tai 
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käyttöönoton jälkeen, voidaan puuttua 
tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin. 
Tässä yhteydessä olisi myös edellytettävä, 
että tarjoajilla on käytössä järjestelmä, jolla 
ne voivat ilmoittaa asiaankuuluville 
viranomaisille kaikista vakavista 
vaaratilanteista tai perusoikeuksia 
suojaavan kansallisen ja unionin 
lainsäädännön rikkomisista, jotka ovat 
seurausta tekoälyjärjestelmien käytöstä.

käyttöönoton jälkeen, voidaan puuttua 
tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin. 
Tässä yhteydessä olisi myös edellytettävä, 
että tarjoajilla on käytössä järjestelmä, jolla 
ne voivat ilmoittaa asiaankuuluville 
viranomaisille ja tarvittaessa komissiolle 
kaikista vakavista vaaratilanteista, 
toimintahäiriöistä tai perusoikeuksia 
suojaavan kansallisen ja unionin 
lainsäädännön rikkomisista, jotka ovat 
seurausta tekoälyjärjestelmien käytöstä, ja 
toteuttaa tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet. Myös käyttäjien olisi 
ilmoitettava asiaankuuluville 
viranomaisille ja tarvittaessa komissiolle 
kaikista vakavista vaaratilanteista tai 
perusoikeuksia suojaavan kansallisen ja 
unionin lainsäädännön rikkomisista, 
jotka ovat seurausta tekoälyjärjestelmien 
käytöstä, kun käyttäjät tulevat tietoisiksi 
tällaisista vaaratilanteista tai rikkomisista.

Or. en

Perustelu

Teksti mukautetaan 62 artiklaan.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 a) Kun otetaan huomioon tämän 
asetuksen tavoitteet, erityisesti 
luonnollisten henkilöiden terveyden 
suojelun, turvallisuuden ja 
perusoikeuksien vastaavan tason 
varmistaminen, SEU-sopimuksen 
2 artiklassa vahvistettujen unionin 
arvojen suojelun varmistaminen ja 
tekoälyjärjestelmien vapaan liikkuvuuden 
kaikkialla unionissa varmistaminen, ja 
kun otetaan huomioon, että 
tekoälyjärjestelmien näihin oikeuksiin 
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kohdistuvien riskien lieventämistä ei 
välttämättä saavuteta riittävällä tavalla 
kansallisella tasolla tai näitä riskejä 
saatetaan tulkita eri tavoilla, mikä saattaa 
lopulta johtaa luonnollisten henkilöiden 
suojelun tason eroihin ja aiheuttaa 
markkinoiden pirstaloitumista, 
komissiolle olisi annettava valtuudet 
aloittaa menettely omasta aloitteestaan tai 
tietosuojaneuvoston suosituksesta. Tämä 
menettely olisi aloitettava silloin, kun 
komissiolla tai tekoälyneuvostolla on 
riittävät perusteet uskoa, että tämän 
asetuksen rikkomisessa on kyse laajalle 
levinneestä rikkomuksesta tai laajalle 
levinneestä rikkomuksesta, jolla on 
unioninlaajuinen ulottuvuus, tai kun 
tekoälyjärjestelmä aiheuttaa riskin, joka 
vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa 
vähintään 45 miljoonaan 
yksityishenkilöön unionissa, tai jos 
rikkominen vaikuttaa luonnollisiin 
henkilöihin vähintään kahdessa 
jäsenvaltiossa eikä jäsenvaltio, joka on 
vastuussa tämän asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta, ole 
ryhtynyt minkäänlaisiin toimiin.

Or. en

Perustelu

Mukautus uuteen 68 a artiklaan.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 b) Kun komissio aloittaa menettelyn, 
jäsenvaltioiden kansalliset 
valvontaviranomaiset eivät enää saa 
käyttää tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuuksiaan kyseisen 
asianomaisen toimijan tai kyseisten 
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toimijoiden osalta, jotta vältetään 
päällekkäisyydet, epäjohdonmukaisuudet 
ja riskit ne bis in idem -periaatteen 
näkökulmasta. Tehokkuuden vuoksi 
kansallisilla valvontaviranomaisilla olisi 
kuitenkin säilytettävä toimivalta avustaa 
komissiota sen pyynnöstä sen tehtävien 
suorittamisessa sekä muuhun toimintaan 
liittyvä toimivalta, mukaan lukien 
samaisen toimijan toiminta, jonka 
epäillään muodostavan uuden 
rikkomisen. Kansallisten 
valvontaviranomaisen sekä 
tietosuojaneuvoston ja tarvittaessa 
muiden kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi annettava komissiolle 
kaikki tarpeelliset tiedot ja kaikki 
tarpeellinen tuki, jotta se voi suorittaa 
tehtävänsä tehokkaasti. Komission olisi 
tarpeellisessa määrin tiedotettava 
valtuuksiensa käytöstä kansallisille 
valvontaviranomaisille. Tältä osin 
komission olisi tarvittaessa otettava 
huomioon tekoälyneuvoston tai 
asianomaisten kansallisten 
valvontaviranomaisten tekemät 
asiaankuuluvat arvioinnit sekä näiden 
keräämät asiaa koskevat todisteet ja 
tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
komission valtuuksia ja vastuuta tehdä 
tarvittaessa lisätutkimuksia.

Or. en

Perustelu

Mukautus uuteen 68 a artiklaan.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80c) Kun otetaan huomioon erityiset 
haasteet, joita voi syntyä pyrittäessä 
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varmistamaan, että asiaankuuluvat 
toimijat noudattavat sääntöjä, ja koska on 
tärkeää onnistua tässä hyvin ottaen 
huomioon vaikutus sekä haitat, joita 
niiden tekoälyjärjestelmät saattavat 
aiheuttaa, komissiolla olisi oltava vahvat 
tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotta 
se voi tutkia ja seurata tiettyjen tässä 
asetuksessa vahvistettujen sääntöjen 
soveltamista ja valvoa niiden 
täytäntöönpanoa kunnioittaen 
täysimittaisesti suhteellisuusperiaatetta 
sekä asianomaisten osapuolten oikeuksia 
ja etuja.

Or. en

Perustelu

Mukautus uuteen 68 b artiklaan.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 80 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(80 d) Komissiolla olisi oltava 
mahdollisuus saada tutkimusten 
käynnistämiseen ja tekemiseen ja tämän 
asteuksen noudattamisen seuraamiseen 
tarvittavat merkitykselliset asiakirjat, 
tiedot ja data niiden muodosta, 
tallennustavasta tai -paikasta riippumatta. 
Komission olisi voitava suoraan vaatia 
asianomaisia toimijoita toimittamaan 
kaikki merkitykselliset todisteet ja tiedot. 
Lisäksi komission olisi tämän asetuksen 
soveltamiseksi voitava pyytää 
asiaankuuluvia tietoja miltä tahansa 
jäsenvaltion viranomaiselta, elimeltä tai 
virastolta taikka luonnolliselta henkilöltä 
tai oikeushenkilöltä. Komissiolle olisi 
annettava valtuudet vaatia pääsyä 
tietokantoihin, algoritmeihin ja 
lähdekoodeihin ja niihin liittyviä 
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selityksiä sekä haastatella kaikkia 
henkilöitä, joilla voi olla hallussaan 
hyödyllistä tietoa, heidän 
suostumuksellaan, sekä kirjata annetut 
lausunnot. Komission olisi voitava tehdä 
tarvittavat etätarkastukset ja paikan 
päällä tehtävät tarkastukset, ja sillä olisi 
oltava valtuudet päästä kaikkiin tiloihin, 
kaikille alueille tai kaikkiin 
kulkuneuvoihin, joita talouden toimija 
käyttää elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa liittyvässä 
tarkoituksessa. Komissiolle olisi annettava 
myös valtuudet toteuttaa tarvittaessa 
tällaisia tarkastuksia tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi. Jos komissio 
havaitsee, että asianomainen toimija ei tai 
asianomaiset toimijat eivät noudata tätä 
asetusta, sillä pitäisi olla valtuudet antaa 
päätöksiä ja määrätä sakkoja. Jos 
vaatimustenvastaisuudesta aiheutuu 
luonnollisille henkilöille riski vakavasta 
ja peruuttamattomasta haitasta, 
komission olisi voitava toteuttaa 
asianmukaisesti perusteltuja ja 
oikeasuhteisia toimenpiteitä, jos 
käytettävissä ei ole muita keinoja estää tai 
lieventää tällaista haittaa. Näiden 
tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuuksien 
tarkoituksena on täydentää komission 
mahdollisuutta pyytää kansalliselta 
valvontaviranomaiselta ja muilta 
jäsenvaltioiden viranomaisilta apua, 
esimerkiksi tietojen saamiseksi tai liittyen 
kyseisten valtuuksien käyttöön.

Or. en

Perustelu

Mukautus uuteen 68 b artiklaan.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 83 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(83) Jotta voidaan varmistaa 
toimivaltaisten viranomaisten luotettava ja 
rakentava yhteistyö unionin ja kansallisella 
tasolla, kaikkien tämän asetuksen 
soveltamiseen osallistuvien osapuolten 
olisi kunnioitettava tehtäviään 
suorittaessaan saamiensa tietojen ja datan 
luottamuksellisuutta.

(83) Jotta voidaan varmistaa 
toimivaltaisten viranomaisten luotettava ja 
rakentava yhteistyö unionin ja kansallisella 
tasolla, kaikkien tämän asetuksen 
soveltamiseen osallistuvien osapuolten 
olisi kunnioitettava tehtäviään 
suorittaessaan saamiensa tietojen ja datan 
luottamuksellisuutta. Asianomaisten 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
otettava käyttöön asiaankuuluvat 
kyberturvallisuutta koskevat ja 
organisatoriset toimenpiteet tehtäviensä 
suorittamisen ja toimintansa yhteydessä 
saamiensa tietojen ja datan 
turvallisuuden ja luottamuksellisuuden 
suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Mukautus 70 artiklaan tehtyihin muutoksiin.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 a) Tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamiseksi komission olisi tässä 
asetuksessa säädetyn menettelyn mukaisia 
menettelyjä suorittaessaan voitava 
määrätä sakkoja. Tätä varten olisi 
vahvistettava tasoltaan asianmukaiset 
sakot vaatimustenvastaisuudesta ja 
menettelysääntöjen rikkomisista 
noudattaen asianmukaisia 
vanhentumisaikoja.

Or. en
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Perustelu

Mukautus täytäntöönpanoa koskevassa luvussa komissiolle annettuihin uusiin 
valvontavaltuuksiin.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 84 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(84 b) Luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä sekä luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
ryhmillä olisi oltava käytössään 
oikeasuhteisia ja tehokkaita 
oikeussuojakeinoja. Erityisesti heillä olisi 
oltava oikeus tehdä valitus 
tekoälyjärjestelmien tarjoajia tai käyttäjiä 
vastaan ja saada korvausta mahdollisesta 
terveyttään, turvallisuuttaan tai 
perusoikeuksiaan koskevasta suorasta 
vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu 
tarjoajan tai käyttäjän syyllistymisestä 
tämän asetuksen rikkomiseen. 
Luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä sekä luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
ryhmillä olisi oltava myös oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
kansallisen valvontaviranomaisen tai 
komission tekemän heitä koskevan 
oikeudellisesti sitovan päätöksen osalta tai 
jos kansallinen valvontaviranomainen ei 
käsittele valitusta, ilmoita valituksen 
tekijälle valituksen etenemisestä tai 
alustavasta ratkaisusta tai noudata 
velvollisuuttaan tehdä valitusta koskeva 
lopullinen päätös, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta muita hallinnollisia 
muutoksenhakukeinoja tai muita kuin 
oikeudellisia oikeussuojakeinoja.

Or. en
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Perustelu

Mukautus oikeussuojakeinoja koskeviin uusiin määräyksiin.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) yhdenmukaistetut säännöt 
tekoälyjärjestelmien markkinoille 
saattamiselle, käyttöönotolle ja käytölle 
unionissa;

(a) yhdenmukaistetut säännöt 
tekoälyjärjestelmien kehittämiselle, 
markkinoille saattamiselle, käyttöönotolle 
ja käytölle unionissa;

Or. en

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
koskevat yhdenmukaistetut säännöt, jotta 
voidaan varmistaa korkea luotettavuus 
sekä .perusoikeuksien ja SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistettujen 
unionin arvojen suojan korkea taso;

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(d) läpinäkyvyyttä koskevat 
yhdenmukaistetut säännöt 
tekoälyjärjestelmille, jotka on tarkoitettu 
toimimaan vuorovaikutuksessa 
luonnollisten henkilöiden kanssa, 
tunteentunnistusjärjestelmille ja 
biometrisille luokittelujärjestelmille sekä 
tekoälyjärjestelmille, joita käytetään kuva-
, ääni- tai videosisällön tuottamiseen tai 
manipulointiin;

(d) läpinäkyvyyttä koskevat 
yhdenmukaistetut säännöt 
tekoälyjärjestelmille;

Or. en

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tekoälyjärjestelmien tarjoajiin, 
jotka saattavat markkinoille tai ottavat 
käyttöön tekoälyjärjestelmiä unionissa, 
riippumatta siitä, ovatko kyseiset tarjoajat 
sijoittautuneet unioniin vai kolmanteen 
maahan;

(a) toimijoihin, jotka saattavat 
markkinoille tai ottavat käyttöön 
tekoälyjärjestelmiä unionissa, riippumatta 
siitä, ovatko kyseiset toimijat 
sijoittautuneet unioniin vai kolmanteen 
maahan;

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kolmannessa maassa sijaitseviin 
tekoälyjärjestelmien tarjoajiin ja käyttäjiin, 
kun järjestelmän tuottamaa tulosta 
käytetään unionissa.

(c) kolmannessa maassa sijaitseviin 
tekoälyjärjestelmien tarjoajiin ja käyttäjiin, 
kun järjestelmän tuottamaa tulosta 
käytetään unionissa tai kun se vaikuttaa 
luonnollisiin henkilöihin unionissa;
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Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) luonnollisiin henkilöihin, joihin 
tekokälyjärjestelmien käyttö vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä asetusta on sovellettava myös 
unionin toimielimiin, laitoksiin, elimiin ja 
virastoihin, kun ne toimivat 
tekoälyjärjestelmän tarjoajana tai 
käyttäjänä.

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Henkilötietojen suojaa, 
yksityisyyttä ja viestinnän 
luottamuksellisuutta koskevaa unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan 
henkilötietoihin, joita käsitellään tässä 
asetuksessa säädettyjen oikeuksien ja 
velvoitteiden yhteydessä. Tämä asetus ei 
vaikuta asetuksen (EU) 2016/679, 
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asetuksen (EU) 2018/1725, direktiivin 
2002/58/EC tai direktiivin (EU) 2016/680 
soveltamiseen.

Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ’tekoälyjärjestelmällä’ ohjelmistoa, 
joka on kehitetty käyttäen yhtä tai 
useampaa liitteessä I lueteltua tekniikkaa ja 
lähestymistapaa ja joka voi tuottaa tiettyjen 
ihmisen määrittelemien tavoitteiden 
saavuttamiseksi tuloksia, kuten sisältöjä, 
ennusteita, suosituksia tai päätöksiä, jotka 
vaikuttavat ympäristöihin, joiden kanssa 
järjestelmät ovat vuorovaikutuksessa;

(1) ’tekoälyjärjestelmällä’ ohjelmistoa, 
joka on kehitetty käyttäen yhtä tai 
useampaa liitteessä I lueteltua tekniikkaa ja 
lähestymistapaa ja joka voi tuottaa tiettyjen 
tavoitteiden saavuttamiseksi tuloksia, kuten 
sisältöjä, ennusteita, hypoteeseja, 
suosituksia tai päätöksiä, jotka vaikuttavat 
ympäristöihin, joiden kanssa järjestelmät 
ovat vuorovaikutuksessa;

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(4) ’käyttäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta tahoa, joka käyttää valvonnassaan 
olevaa tekoälyjärjestelmää, paitsi jos 
tekoälyjärjestelmää käytetään 
henkilökohtaisessa muussa kuin 
ammattitoiminnassa;

(4) ’käyttäjällä’ luonnollista tai 
oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai 
muuta tahoa, joka käyttää valvonnassaan 
olevaa tekoälyjärjestelmää 
ammattitoimintansa yhteydessä;

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(14) ’tuotteen tai järjestelmän 
turvakomponentilla’ tuotteen tai 
järjestelmän komponenttia, joka toteuttaa 
kyseisen tuotteen tai järjestelmän 
turvallisuustoimintoa tai jonka vika tai 
toimintahäiriö vaarantaa ihmisten 
terveyden ja turvallisuuden tai 
omaisuuden turvallisuuden;

(14) ’tuotteen tai järjestelmän 
turvakomponentilla’ tuotteen tai 
järjestelmän komponenttia, joka toteuttaa 
kyseisen tuotteen tai järjestelmän 
turvallisuustoimintoa tai jonka vika tai 
toimintahäiriö vaarantaa luonnollisten 
henkilöiden terveyden tai perusoikeudet 
tai joka vahingoittaa omaisuutta;

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(15) ’käyttöohjeilla’ tietoja, jotka 
tarjoaja antaa käyttäjälle erityisesti 
tekoälyjärjestelmän käyttötarkoituksesta ja 
asianmukaisesta käytöstä, mukaan lukien 
erityiset maantieteelliset, käyttäytymiseen 
liittyvät tai toiminnalliset olosuhteet, joissa 
suuririskistä tekoälyjärjestelmää on 
tarkoitus käyttää;

(15) ’käyttöohjeilla’ tietoja, jotka 
tarjoaja antaa käyttäjälle pysyvällä 
välineellä erityisesti tekoälyjärjestelmän 
käyttötarkoituksesta ja asianmukaisesta 
käytöstä, sekä tietoja mahdollisesti 
toteutettavista varotoimenpiteistä, mukaan 
lukien erityiset maantieteelliset, 
käyttäytymiseen liittyvät tai toiminnalliset 
olosuhteet, joissa suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää on tarkoitus käyttää;

Or. en

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(16) ’tekoälyjärjestelmän 
palautusmenettelyllä’ kaikkia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
palauttaa käyttäjien saataville asetettu 
tekoälyjärjestelmä takaisin sen tarjoajalle;

(16) ’tekoälyjärjestelmän 
palautusmenettelyllä’ kaikkia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
palauttaa takaisin tarjoajalle 
tekoälyjärjestelmä, joka oli asetettu 
käyttäjien saataville;

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(22) ’ilmoitetulla laitoksella’ 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta, 
joka on nimetty tämän asetuksen ja unionin 
muun asiaankuuluvan 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaisesti;

(22) ’ilmoitetulla laitoksella’ 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosta, 
joka on ilmoitettu tämän asetuksen 
32 artiklan ja unionin muun 
asiaankuuluvan 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(23) ’merkittävällä muutoksella’ 
tekoälyjärjestelmään sen markkinoille 
saattamisen tai käyttöönoton jälkeen tehtyä 
muutosta, joka vaikuttaa siihen, täyttääkö 
tekoälyjärjestelmä tämän asetuksen III 
osaston 2 luvussa vahvistetut vaatimukset, 
tai muuttaa käyttötarkoitusta, jota varten 
tekoälyjärjestelmä on arvioitu;

(23) ’merkittävällä muutoksella’ 
tekoälyjärjestelmään sen markkinoille 
saattamisen tai käyttöönoton jälkeen tehtyä 
muutosta tai tehtyjä muutoksia, jotka 
vaikuttavat siihen, täyttääkö 
tekoälyjärjestelmä tämän asetuksen III 
osaston 2 luvussa vahvistetut vaatimukset, 
tai muuttaa käyttötarkoitusta, jota varten 
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tekoälyjärjestelmä on arvioitu, tai muuttaa 
tekoälyjärjestelmän suorituskykyä;

Or. en

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 30 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ’validointidatalla’ dataa, jota 
käytetään koulutetun tekoälyjärjestelmän 
arviointiin ja sen ei-opittavien parametrien 
ja oppimisprosessin hienosäätöön muun 
muassa ylisovittamisen estämiseksi; 
validointidatajoukko voi olla erillinen 
datajoukko tai osa koulutusdatajoukkoa 
joko kiinteällä tai muuttuvalla jaolla;

(30) ’validointidatalla’ dataa, jota 
käytetään koulutetun tekoälyjärjestelmän 
arviointiin ja sen ei-opittavien parametrien 
ja oppimisprosessin hienosäätöön muun 
muassa ali- tai ylisovittamisen estämiseksi; 
validointidatajoukko voi olla erillinen 
datajoukko tai osa koulutusdatajoukkoa 
joko kiinteällä tai muuttuvalla jaolla;

Or. en

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 33 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(33) ’biometrisillä tiedoilla’ kaikkia 
luonnollisen henkilön fyysisiin ja 
fysiologisiin ominaisuuksiin tai 
käyttäytymiseen liittyvällä teknisellä 
käsittelyllä saatuja henkilötietoja, kuten 
kasvokuvia tai sormenjälkitietoja, joiden 
perusteella kyseinen luonnollinen henkilö 
voidaan tunnistaa tai kyseisen henkilön 
tunnistaminen voidaan varmistaa;

(33) ’biometrisillä tiedoilla’ asetuksen 
(EU) 2016/679 4 artiklan 14 alakohdassa 
määriteltyjä biometrisiä tietoja;

Or. en
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Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 33 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) ’biometriikkaan perustuvilla 
tiedoilla’ tietoja, jotka saadaan 
luonnollisen henkilön fyysisten, 
fysiologisten tai käyttäytymiseen liittyvien 
signaalien, kuten kasvonilmeiden, 
liikkeiden, pulssin, äänen, 
näppäinpainallusten tai kävelyn, tietyllä 
teknisellä käsittelyllä ja joiden perusteella 
voidaan mahdollisesti tunnistaa 
luonnollinen henkilö tai varmistaa 
kyseisen henkilön tunnistaminen;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 33 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 b) ’subliminaalisilla tekniikoilla’ 
tekniikoita, joissa käytetään 
aistiärsykkeitä, kuten kuvia, tekstiä tai 
ääniä, joiden intensiteetti on ihmisen 
tietoisen havaitsemiskynnyksen ala- tai 
yläpuolella;

Or. en

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 33 c alakohta (uusi)



PE731.563v01-00 54/171 PR\1254442FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

(33 c) ’erityisillä henkilötietoryhmillä’ 
asetuksen (EU) 2016/679 9 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja 
henkilötietoryhmiä;

Or. en

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 34 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(34) ’tunteentunnistusjärjestelmällä’ 
tekoälyjärjestelmää, jonka avulla 
luonnollisten henkilöiden tunteita tai 
aikomuksia voidaan tunnistaa tai päätellä 
heidän biometristen tietojensa perusteella;

(34) ’tunteentunnistusjärjestelmällä’ 
tekoälyjärjestelmää, jonka avulla 
luonnollisten henkilöiden tunteita, 
ajatuksia, mielentiloja tai aikomuksia 
voidaan tunnistaa tai päätellä heidän 
biometristen tai biometriikkaan 
perustuvien tietojensa perusteella;

Or. en

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 35 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(35) ’biometrisellä 
luokittelujärjestelmällä’ 
tekoälyjärjestelmää, jonka avulla 
luonnolliset henkilöt luokitellaan 
biometristen tietojen perusteella tiettyihin 
ryhmiin esimerkiksi sukupuolen, iän, 
hiusten värin, silmien värin, tatuointien, 
etnisen alkuperän tai sukupuolisen tai 
poliittisen suuntautumisen mukaan;

(35) ’biometrisellä 
luokittelujärjestelmällä’ 
tekoälyjärjestelmää, jonka avulla 
luonnolliset henkilöt luokitellaan 
biometristen tai biometriikkaan 
perustuvien tietojen perusteella tiettyihin 
ryhmiin esimerkiksi sosiaalisen tai 
fyysisen sukupuolen, iän, hiusten värin, 
silmien värin, tatuointien, etnisen 
alkuperän, terveydentilan, henkisten tai 
fyysisten valmiuksien, käyttäytymisen tai 
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persoonallisuudenpiirteiden tai 
sukupuolisen tai poliittisen suuntautumisen 
mukaan;

Or. en

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 42 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(42) ’kansallisella 
valvontaviranomaisella’ viranomaista, jolle 
jäsenvaltio on antanut vastuun tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta, kyseiselle jäsenvaltiolle 
uskottujen toimien koordinoinnista, 
toimimisesta komission keskitettynä 
yhteyspisteenä ja jäsenvaltion 
edustamisesta Euroopan 
tekoälyneuvostossa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 44 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(44) ’vakavalla vaaratilanteella’ mitä 
tahansa vaaratilannetta, joka suoraan tai 
välillisesti johtaa, olisi saattanut johtaa tai 
saattaisi johtaa johonkin seuraavista:

(44) ’vakavalla vaaratilanteella’ mitä 
tahansa vaaratilannetta tai 
toimintahäiriötä, joka suoraan tai 
välillisesti johtaa, olisi saattanut johtaa tai 
saattaisi johtaa johonkin seuraavista:

Or. en
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Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 44 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) ’henkilötiedoilla’ asetuksen (EU) 
2016/679 4 artiklan 1 alakohdassa 
määriteltyjä henkilötietoja;

Or. en

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 44 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 b) ’muilla kuin henkilötiedoilla’ 
muita tietoja kuin henkilötietoja;

Or. en

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 44 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 c) ’riskillä’ vahingon aiheuttavan 
vaaran todennäköisyyden ja vahingon 
vakavuusasteen yhdistelmää;

Or. en

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 44 d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(44 d) ’laajalle levinneellä 
rikkomuksella’
(a) yksityishenkilöiden etuja 
suojaavan unionin lainsäädännön 
vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä, jotka 
ovat vahingoittaneet tai ovat omiaan 
vahingoittamaan sellaisten 
yksityishenkilöiden yhteisiä etuja, joiden 
asuinpaikka on vähintään kahdessa 
muussa jäsenvaltiossa kuin siinä,
i) jossa teko tai laiminlyönti sai 
alkunsa tai tapahtui,
ii) jonne asianomainen tarjoaja tai 
tapauksen mukaan sen valtuutettu 
edustaja on sijoittautunut; tai
iii) jonne käyttäjä on sijoittautunut 
silloin, kun hän syyllistyy rikkomukseen;
(b) yksityishenkilöiden etuja 
suojaavan unionin lainsäädännön 
vastaista tekoa tai laiminlyöntiä, joka on 
vahingoittanut, vahingoittaa tai on 
omiaan vahingoittamaan 
yksityishenkilöiden yhteisiä etuja ja jolla 
on yhteisiä piirteitä, kuten sama 
lainvastainen menettely tai samat edut 
rikkomuksen kohteena ja joka ilmenee 
samanaikaisesti ja jonka tekijä on sama 
toimija vähintään kolmessa 
jäsenvaltiossa;

Or. en

Perustelu

Laajalle levinneen rikkomuksen määritelmä on otettu mukaan selventämään olosuhteita, jotka 
aiheuttavat komission väliintulon täytäntöönpanoluvussa. Käsite on otettu 
kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 
yhteistyöstä 12. joulukuuta 2017 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta 
(EU) 2017/2394.
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Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 44 e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 e) ’laajalle levinneellä rikkomisella, 
jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus’ 
laajalle levinnyttä rikkomista, joka on 
vahingoittanut tai on omiaan 
vahingoittamaan yksityishenkilöiden 
yhteisiä etuja vähintään kahdessa 
kolmasosassa jäsenvaltioita, joissa 
yhteensä on vähintään kaksi kolmasosaa 
unionin väestöstä.

Or. en

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tekoälyjärjestelmän saattaminen 
markkinoille, käyttöönotto tai käyttö 
luonnollisten henkilöiden yksilöllisessä 
riskinarvioinnissa, jotta voidaan arvioida 
riskiä siitä, että luonnollinen henkilö 
syyllistyy rikokseen tai rikoksen 
uusimiseen, tai ennustaa todellisen tai 
mahdollisen rikoksen esiintymistä tai 
toistumista luonnollisen henkilön 
profiloinnin tai luonnollisen henkilön tai 
luonnollisten henkilöiden ryhmien 
persoonallisuuspiirteiden ja 
ominaispiirteiden tai aiemman rikollisen 
käyttäytymisen arvioinnin perusteella.

Or. en

Perustelu

Ennakoiva poliisitoiminta loukkaa ihmisarvoa ja syyttömyysolettamaa, ja siihen sisältyy 
erityinen syrjintäriski. Siksi se on sisällytetty kiellettyjen käytäntöjen joukkoon.
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Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämä artikla ei vaikuta kieltoihin, 
joita sovelletaan, jos tekoälykäytäntö 
rikkoo unionin muuta lainsäädäntöä, 
kuten tietosuojaa, syrjimättömyyttä, 
kuluttajansuojaa ja kilpailua koskevaa 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tekoälyjärjestelmiä on tarkoitus 
käyttää millä tahansa liitteessä III 
olevassa 1–8 kohdassa luetelluista aloista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tekoälyjärjestelmät aiheuttavat 
terveys- ja turvallisuushaitan riskin tai 
perusoikeuksiin kohdistuvan kielteisen 
vaikutuksen riskin, joka on vakavuutensa 
ja esiintymistodennäköisyytensä kannalta 
vähintään yhtä suuri kuin liitteessä III jo 
tarkoitettujen suuririskisten 

Poistetaan.
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tekoälyjärjestelmien aiheuttaman haitan 
tai kielteisen vaikutuksen riski.

Or. en

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
73 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä liitteen III muuttamisesta siten, 
että lisätään suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien aloja, joissa 
tekoälyjärjestelmän tyyppi aiheuttaa 
terveys- ja turvallisuushaitan riskin, 
perusoikeuksiin kohdistuvan kielteisen 
vaikutuksen riskin tai SEU-sopimuksen 
2 artiklassa vahvistettuihin unionin 
arvoihin kohdistuvan riskin ja joissa 
kyseinen riski on vakavuutensa ja 
esiintymistodennäköisyytensä osalta 
vähintään yhtä suuri kuin haitan tai 
kielteisten vaikutusten riski silloin, kun 
käytetään liitteessä III luetelluilla alueilla 
käytettyjä suuririskisiä 
tekoälyjärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Arvioidessaan 1 kohdan 
soveltamiseksi, aiheuttaako 
tekoälyjärjestelmä sellaisen terveys- ja 
turvallisuushaitan riskin tai 
perusoikeuksiin kohdistuvan kielteisen 

2. Arvioidessaan tekoälyjärjestelmää 
1 kohdan soveltamiseksi komissio ottaa 
huomioon seuraavat kriteerit:
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vaikutuksen riskin, joka on vähintään 
yhtä suuri kuin liitteessä III jo 
tarkoitettujen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien aiheuttaman haitan 
tai kielteisen vaikutuksen riski, komissio 
ottaa huomioon seuraavat kriteerit:

Or. en

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) missä määrin tekoälyjärjestelmää 
on käytetty tai todennäköisesti käytetään;

(b) missä määrin tekoälyjärjestelmää 
on käytetty tai todennäköisesti käytetään, 
mukaan lukien sen kohtuudella 
ennakoitavissa oleva väärinkäyttö;

Or. en

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tekoälyjäjärjestelmässä käsitellyn 
ja käytetyn tiedon tyyppi ja luonne;

Or. en

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) missä määrin tekoälyjärjestelmän 
käyttö on jo aiheuttanut haittaa terveydelle 
ja turvallisuudelle tai vaikuttanut 
kielteisesti perusoikeuksiin tai on 
herättänyt merkittävää huolta tällaisen 
haitan tai kielteisen vaikutuksen 
ilmenemisestä, mikä käy ilmi kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille toimitetuista 
raporteista tai dokumentoiduista väitteistä;

(c) missä määrin tekoälyjärjestelmän 
käyttö on jo aiheuttanut haittaa 
luonnollisille henkilöille, ollut vastoin 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettuja unionin arvoja, aiheuttanut 
haittaa terveydelle ja turvallisuudelle, 
vaikuttanut kielteisesti perusoikeuksiin tai 
herättänyt merkittävää huolta tällaisen 
haitan tai kielteisen vaikutuksen 
ilmenemisestä, mikä käy ilmi kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille, komissiolle, 
tekoälyneuvostolle, Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle tai Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolle 
toimitetuista raporteista tai 
dokumentoiduista väitteistä;

Or. en

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tällaisen haitan tai tällaisen 
haitallisen vaikutuksen mahdollinen 
laajuus, erityisesti sen voimakkuus ja kyky 
vaikuttaa lukuisiin henkilöihin;

(d) tällaisen haitan tai tällaisen 
haitallisen vaikutuksen mahdollinen 
laajuus, erityisesti sen voimakkuus ja kyky 
vaikuttaa lukuisiin henkilöihin tai 
vaikuttaa suhteettomasti erityiseen 
henkilöryhmään;

Or. en

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(g) missä määrin tekoälyjärjestelmän 
avulla saatu tulos on helposti 
peruutettavissa; tuloksia, joilla on 
vaikutusta ihmisten terveyteen tai 
turvallisuuteen, ei katsota helposti 
peruutettaviksi;

(g) missä määrin tekoälyjärjestelmän 
avulla saatu tulos on helposti 
peruutettavissa; tuloksia, joilla on 
vaikutusta ihmisten terveyteen, 
turvallisuuteen tai perusoikeuksiin taikka 
SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettuihin unionin arvoihin, ei 
katsota helposti peruutettaviksi;

Or. en

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Arvioidessaan, aiheuttaako 
tekoälyjärjestelmä sellaisen terveys- ja 
turvallisuushaitan riskin tai 
perusoikeuksiin kohdistuvan kielteisen 
vaikutuksen riskin, joka on vähintään 
yhtä suuri kuin suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän aiheuttaman haitan 
tai kielteisen vaikutuksen riski, komissio 
kuulee tarvittaessa sellaisten ryhmien 
edustajia, joihin tekoälyjärjestelmä 
vaikuttaa, teollisuutta, riippumattomia 
asiantuntijoita ja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjä. Komissio järjestää tätä varten 
julkisia kuulemistilaisuuksia.

Or. en

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Komissio julkaisee 
yksityiskohtaisen kertomuksen 2 kohdassa 
tarkoitetusta arvioinnista.

Or. en

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Komissio kuulee tekoälyneuvostoa 
ennen delegoitujen säädösten laatimista 1 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuhunkin suuririskiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvien tunnettujen 
ja ennakoitavissa olevien riskien 
tunnistaminen ja analysointi;

(a) niiden tunnettujen ja kohtuudella 
ennakoitavissa olevien riskien 
tunnistaminen ja analysointi, joita 
suuririskinen tekoälyjärjestelmä voi 
aiheuttaa 
i) luonnollisten henkilöiden 
terveydelle ja turvallisuudelle; 
ii) luonnollisten henkilöiden laillisille 
oikeuksille tai oikeudelliselle asemalle; 
iii) luonnollisten henkilöiden 
perusoikeuksille; 
iv) luonnollisten henkilöiden 
yhtäläisille mahdollisuuksille käyttää 
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palveluja ja saada yhdenvertaiset 
mahdollisuudet; 
v) SEU-sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistetuille unionin arvoille.

Or. en

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuissa riskinhallintatoimenpiteissä 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
vaikutukset ja mahdolliset 
vuorovaikutukset, jotka johtuvat tässä 
luvussa säädettyjen vaatimusten 
soveltamisesta yhdessä. Niissä on otettava 
huomioon yleisesti tunnustettu alan 
viimeisin kehitys, myös asiaa koskevissa 
yhdenmukaistetuissa standardeissa tai 
yhteisissä eritelmissä esitetyn mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetuissa riskinhallintatoimenpiteissä 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
vaikutukset ja mahdolliset 
vuorovaikutukset, jotka johtuvat tässä 
luvussa säädettyjen vaatimusten 
soveltamisesta yhdessä. Niissä on otettava 
huomioon alan viimeisin kehitys, myös 
asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa 
standardeissa tai yhteisissä eritelmissä 
esitetyn mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suuririskisen tekoälyjärjestelmän käyttöön 
liittyvien riskien poistamisessa tai 
vähentämisessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon käyttäjältä odotettu tekninen 
tietämys, kokemus ja koulutus sekä 
ympäristö, jossa järjestelmää on tarkoitus 
käyttää.

Suuririskisen tekoälyjärjestelmän käyttöön 
liittyvien riskien poistamisessa tai 
vähentämisessä on otettava asianmukaisesti 
huomioon käyttäjältä odotettu tekninen 
tietämys, kokemus ja koulutus sekä 
ympäristö, mukaan lukien mahdollinen 
asiayhteys, jossa järjestelmää on tarkoitus 
käyttää.
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Or. en

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Testausmenettelyjen on 
sovelluttava tekoälyjärjestelmän 
suunnitellun käyttötarkoituksen 
saavuttamiseen, eikä niiden tarvitse ylittää 
sitä, mikä on tarpeen tämän tarkoituksen 
saavuttamiseksi.

6. Testausmenettelyjen on 
sovelluttava tekoälyjärjestelmän 
suunnitellun käyttötarkoituksen 
saavuttamiseen.

Or. en

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) asiaankuuluvat 
tietojenkäsittelytoimet, kuten 
huomautusten ja tunnisteiden lisääminen, 
puhdistus, rikastaminen ja yhdistäminen;

(c) asiaankuuluvat 
tietojenkäsittelytoimet, kuten 
huomautusten ja tunnisteiden lisääminen, 
puhdistus, päivittäminen, rikastaminen ja 
yhdistäminen;

Or. en

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) aiheelliset toimenpiteet 
vinoutumien havaitsemiseksi, estämiseksi 
ja lieventämiseksi;
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Or. en

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukkojen on oltava 
merkityksellisiä, edustavia, virheettömiä ja 
täydellisiä. Niillä on oltava asianmukaiset 
tilastolliset ominaisuudet, tarvittaessa myös 
niiden henkilöiden tai henkilöryhmien 
osalta, joihin suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää on tarkoitus käyttää. 
Nämä datajoukkojen ominaisuudet voidaan 
saavuttaa yksittäisten datajoukkojen tai 
niiden yhdistelmän tasolla.

3. Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukkojen on oltava 
merkityksellisiä, edustavia, ajantasaisia ja 
mahdollisuuksien mukaan alan 
viimeisimmän kehityksen huomioon 
ottavia, virheettömiä ja mahdollisimman 
täydellisiä. Niillä on oltava asianmukaiset 
tilastolliset ominaisuudet, tarvittaessa myös 
niiden henkilöiden tai henkilöryhmien 
osalta, joihin suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää on tarkoitus käyttää. 
Nämä datajoukkojen ominaisuudet voidaan 
saavuttaa yksittäisten datajoukkojen tai 
niiden yhdistelmän tasolla.

Or. en

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukoissa on otettava 
käyttötarkoituksen edellyttämässä 
laajuudessa huomioon ne ominaisuudet tai 
osatekijät, jotka ovat ominaisia sille 
maantieteelliselle, käyttäytymiseen 
liittyvälle tai toiminnalliselle ympäristölle, 
jossa suuririskistä tekoälyjärjestelmää on 
tarkoitus käyttää.

4. Koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukoissa on otettava 
käyttötarkoituksen edellyttämässä 
laajuudessa huomioon ne ominaisuudet tai 
osatekijät, jotka ovat ominaisia sille 
maantieteelliselle, kulttuuriselle, 
käyttäytymiseen liittyvälle tai 
toiminnalliselle ympäristölle, jossa 
suuririskistä tekoälyjärjestelmää on 
tarkoitus käyttää.

Or. en
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Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siinä määrin kuin se on 
ehdottoman välttämätöntä suuririskisiin 
tekoälyjärjestelmiin liittyvien vinoutumien 
seurannan, havaitsemisen ja korjaamisen 
varmistamiseksi, tällaisten järjestelmien 
tarjoajat voivat käsitellä asetuksen (EU) 
2016/679 9 artiklan 1 kohdassa, 
direktiivin (EU) 2016/680 10 artiklassa ja 
asetuksen (EU) 2018/1725 10 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja erityisiä 
henkilötietoryhmiä edellyttäen, että 
luonnollisten henkilöiden perusoikeudet 
ja -vapaudet turvataan asianmukaisilla 
suojatoimilla, mukaan lukien tekniset 
rajoitukset, jotka koskevat viimeisintä 
kehitystä edustavien tietoturvaa ja 
yksityisyyden suojaa parantavien 
toimenpiteiden, kuten 
pseudonymisoinnin, uudelleenkäyttöä ja 
käyttöä, tai salaus, jos anonymisointi voi 
vaikuttaa merkittävästi aiottuun 
käyttötarkoitukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen ei pitäisi olla erityinen oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos tarjoaja ei voi noudattaa tässä 
artiklassa säädettyjä velvoitteita, koska 
sillä ei ole pääsyä dataan ja koska data on 
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yksinomaan käyttäjän hallussa, käyttäjä 
voidaan sopimuksen perusteella asettaa 
vastuuseen tämän artiklan mahdollisesta 
rikkomisesta.

Or. en

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Tietojen minimoinnin ja 
sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatteita, sellaisina kuin 
niihin viitataan vastaavasti asetuksen 
(EU) 2016/679 5 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa ja 25 artiklassa, on 
sovellettava kehitettäessä ja käytettäessä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä ja näiden 
järjestelmien koko elinkaaren ajan.

Or. en

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun markkinoille saatetaan tai 
käyttöön otetaan suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä, joka liittyy tuotteeseen, 
johon sovelletaan liitteessä II olevassa A 
jaksossa lueteltuja säädöksiä, on laadittava 
yksi ainoa tekninen dokumentaatio, joka 
sisältää kaikki liitteessä IV esitetyt tiedot 
sekä kyseisissä säädöksissä vaaditut tiedot.

2. Kun markkinoille saatetaan tai 
käyttöön otetaan suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä, joka liittyy tuotteeseen, 
johon sovelletaan liitteessä II olevassa A 
jaksossa lueteltuja säädöksiä, on laadittava 
tekninen dokumentaatio, joka sisältää 
kaikki liitteessä IV esitetyt tiedot sekä 
kyseisissä säädöksissä vaaditut tiedot.

Or. en
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Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lokitusvalmiuksilla on 
varmistettava sellainen tekoälyjärjestelmän 
toiminnan jäljitettävyyden taso koko 
järjestelmän elinkaaren ajan, joka on 
oikeassa suhteessa järjestelmän 
käyttötarkoitukseen.

2. Lokitusvalmiuksilla on 
varmistettava sellainen tekoälyjärjestelmän 
toiminnan jäljitettävyyden taso 
järjestelmän koko elinkaaren ajan, joka on 
oikeassa suhteessa järjestelmän 
käyttötarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lokitusvalmiuksien on erityisesti 
mahdollistettava suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan seuranta 
sellaisten tilanteiden osalta, jotka voivat 
johtaa siihen, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa 65 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
riskin tai johtaa huomattavaan muutokseen, 
ja helpotettava 61 artiklassa tarkoitettua 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa.

3. Lokitusvalmiuksien on erityisesti 
mahdollistettava suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan seuranta 
sellaisten tilanteiden tunnistamisen osalta, 
jotka voivat johtaa siihen, että 
tekoälyjärjestelmä aiheuttaa 65 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun riskin tai johtaa 
huomattavaan muutokseen, ja helpotettava 
29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
toimintojen seurantaa ja 61 artiklassa 
tarkoitettua markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa.

Or. en

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
III osasto – 3 luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

SUURIRISKISTEN 
TEKOÄLYJÄRJESTELMIEN 
TARJOAJIEN JA KÄYTTÄJIEN JA 
MUIDEN OSAPUOLTEN 
VELVOLLISUUDET

SUURIRISKISTEN 
TEKOÄLYJÄRJESTELMIEN 
TARJOAJIEN JA KÄYTTÄJIEN SEKÄ 
MUIDEN OSAPUOLTEN 
VELVOLLISUUDET

Or. en

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) varmistettava, että luonnolliset 
henkilöt, joiden tehtäväksi ihmisen 
suorittama suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien valvonta on annettu, 
on erityisesti tehty tietoisiksi ja pysyvät 
tietoisina automaatiovinoutumasta;

Or. en

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) säilytettävä suuririskisten 
tekoälyjärjestelmiensä automaattisesti 
tuottamat lokitiedot, jos nämä tiedot ovat 
niiden määräysvallassa;

(d) säilytettävä suuririskisten 
tekoälyjärjestelmiensä automaattisesti 
tuottamat lokitiedot, joita edellytetään 
tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamiseen ja osoittamiseen, 
järjestelmän mahdollisten kohtuudella 
ennakoitavissa olevien toimintahäiriöiden 
tai väärinkäyttötapausten 
jälkitarkastuksiin tai järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseen 
ja seuraamiseen sen koko elinkaaren 
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ajan, jos kyseiset tiedot ovat tarjoajien 
määräysvallassa;

Or. en

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) varmistettava, että suuririskiselle 
tekoälyjärjestelmälle tehdään 
asiaankuuluva vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely ennen sen markkinoille 
saattamista tai käyttöönottoa;

(e) varmistettava, että suuririskiselle 
tekoälyjärjestelmälle tehdään 43 artiklan 
mukaisesti asiaankuuluva 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely ennen sen markkinoille 
saattamista tai käyttöönottoa;

Or. en

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) laadittava EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus 48 
artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) kiinnitettävä suuririskisiin 
tekoälyjärjestelmiinsä CE-merkintä 
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49 artiklan mukaisesti sen osoittamiseksi, 
että ne ovat tämän asetuksen mukaisia;

Or. en

Perustelu

Siirretty i alakohdasta.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet, jos suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä ei ole tämän osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen;

(g) toteutettava 21 artiklassa 
tarkoitetut tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet ja annettava niistä tietoja;

Or. en

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) ilmoitettava 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
tarvittaessa ilmoitetulle laitokselle, joissa 
ne ovat asettaneet tekoälyjärjestelmän 
saataville tai ottaneet sen käyttöön;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) kiinnitettävä suuririskisiin 
tekoälyjärjestelmiinsä CE-merkintä 49 
artiklan mukaisesti sen osoittamiseksi, 
että ne ovat tämän asetuksen mukaisia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien on otettava käyttöön 
laadunhallintajärjestelmä, jolla 
varmistetaan tämän asetuksen 
noudattaminen. Järjestelmä on 
dokumentoitava järjestelmällisesti ja 
täsmällisesti kirjallisiksi periaatteiksi, 
menettelyiksi ja ohjeiksi, ja siihen on 
sisällyttävä ainakin seuraavat seikat:

1. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien on otettava käyttöön 
laadunhallintajärjestelmä, jolla 
varmistetaan tämän asetuksen 
noudattaminen. Se on dokumentoitava 
järjestelmällisesti ja täsmällisesti 
kirjallisiksi periaatteiksi, menettelyiksi ja 
ohjeiksi, ja siihen on sisällyttävä ainakin 
seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten, toimivaltaisten 
viranomaisten, myös alakohtaisten 
viranomaisten, jotka tarjoavat pääsyn 
dataan tai tukevat sitä, ilmoitettujen 

(j) asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten, myös alakohtaisten 
viranomaisten, jotka tarjoavat pääsyn 
dataan tai tukevat sitä, ilmoitettujen 
laitosten, muiden toimijoiden, asiakkaiden 
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laitosten, muiden toimijoiden, asiakkaiden 
tai muiden asianomaisten osapuolten 
kanssa käytävän viestinnän järjestäminen;

tai muiden asianomaisten osapuolten 
kanssa käytävän viestinnän järjestäminen;

Or. en

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
näkökohtien toteutuksen on oltava oikeassa 
suhteessa tarjoajan organisaation kokoon.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
näkökohtien toteutuksen on oltava oikeassa 
suhteessa tarjoajan organisaation kokoon. 
Tarjoajien on joka tapauksessa 
noudatettava sellaista kurinalaisuutta ja 
suojelun tasoa, jota edellytetään sen 
varmistamiseksi, että tekoälyjärjestelmä 
on tämän asetuksen mukainen.

Or. en

Perustelu

Yrityksen koko on otettava huomioon, mutta se ei saisi olla perusteena löysemmälle 
noudattamiselle.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien on varmistettava, että niiden 
järjestelmille tehdään asiaankuuluva 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely 43 artiklan mukaisesti 
ennen järjestelmien markkinoille 
saattamista tai käyttöönottoa. Kun 
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vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
perusteella on osoitettu, että 
tekoälyjärjestelmät ovat tämän osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukaisia, tarjoajien on laadittava EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus 48 
artiklan mukaisesti ja kiinnitettävä CE-
vaatimustenmukaisuusmerkintä 49 
artiklan mukaisesti.
2. Sellaisten liitteessä III olevan 5 
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien osalta, 
joita saattavat markkinoille tai ottavat 
käyttöön tarjoajat, jotka ovat direktiivillä 
2013/36/EU säänneltyjä luottolaitoksia, 
vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
suoritettava osana mainitun direktiivin 
97–101 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Or. en

Perustelu

Tämän artiklan 1 kohta on siirretty 16 artiklan e ja e a alakohtaan, kun taas 2 kohta on jo 
43 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien, jotka katsovat tai joilla on syytä 
uskoa, että niiden markkinoille saattama tai 
käyttöön ottama järjestelmä ei ole tämän 
asetuksen mukainen, on välittömästi 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen järjestelmän 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on ilmoitettava 
asiasta kyseisen suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän jakelijoille ja 

Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien, jotka katsovat tai joilla on syytä 
uskoa, että niiden markkinoille saattama tai 
käyttöön ottama järjestelmä ei ole tämän 
asetuksen mukainen, on välittömästi ja 
viipymättä toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen järjestelmän 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi.
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tarvittaessa valtuutetulle edustajalle ja 
maahantuojille.

Or. en

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarjoajien on 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa välittömästi ilmoitettava 
asiasta suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
jakelijoille ja tarvittaessa valtuutetulle 
edustajalle, maahantuojille ja käyttäjille. 
Niiden on välittömästi ilmoitettava myös 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet tekoälyjärjestelmän 
saataville tai ottaneet sen käyttöön, ja 
tarvittaessa ilmoitetulle laitokselle.

Or. en

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli suuririskinen tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa 65 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun riskin ja kyseinen riski on 
tarjoajan tiedossa, tarjoajan on välittömästi 
ilmoitettava erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa se on asettanut 
järjestelmän saataville, ja tarvittaessa sille 

Mikäli suuririskinen tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa riskin ja kyseinen riski on 
tarjoajan tiedossa, tarjoajan on välittömästi 
ilmoitettava erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä niiden 
jäsenvaltioiden kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa se on asettanut 
järjestelmän saataville, ja tarvittaessa sille 
ilmoitetulle laitokselle, joka on antanut 



PE731.563v01-00 78/171 PR\1254442FI.docx

FI

ilmoitetulle laitokselle, joka on antanut 
todistuksen suuririskiselle 
tekoälyjärjestelmälle.

todistuksen suuririskiselle 
tekoälyjärjestelmälle. Tarvittaessa 
tarjoajan on ilmoitettava myös 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjille.

Or. en

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa

Yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten, 
tekoälyneuvoston ja komission kanssa

Or. en

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien on kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä toimitettava 
kyseiselle viranomaiselle kaikki tieto ja 
dokumentaatio, joka on tarpeen sen 
osoittamiseksi, että suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä on tämän osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen, asianomaisen jäsenvaltion 
määrittämällä unionin virallisella kielellä. 
Tarjoajien on kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen perustellusta pyynnöstä 
asetettava kyseisen viranomaisen 
saataville myös suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän automaattisesti 
tuottamat lokitiedot siltä osin kuin 
tällaiset lokitiedot ovat niiden 
määräysvallassa käyttäjän kanssa tehdyn 

Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien ja tapauksen mukaan niiden 
käyttäjien on kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen tai tapauksen mukaan 
tekoälyneuvoston tai komission pyynnöstä 
toimitettava näille kaikki tieto ja 
dokumentaatio, joka on tarpeen sen 
osoittamiseksi, että suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä on tämän osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen, asianomaisen jäsenvaltion 
määrittämällä unionin virallisella kielellä.
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sopimusjärjestelyn mukaisesti tai muutoin 
lain nojalla.

Or. en

Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarjoajien ja tapauksen mukaan 
käyttäjien on kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen ja tapauksen mukaan 
komission perustellusta pyynnöstä 
asetettava pyynnön esittäneen 
toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen 
mukaan komission saataville myös 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
automaattisesti tuottamat lokitiedot siltä 
osin kuin tällaiset lokitiedot ovat niiden 
määräysvallassa käyttäjän kanssa tehdyn 
sopimusjärjestelyn mukaisesti tai muutoin 
lain nojalla.

Or. en

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos maahantuojaa ei voida 
yksilöidä, unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden tarjoajien on ennen 
järjestelmiensä asettamista saataville 
unionin markkinoilla nimettävä kirjallisella 
toimeksiannolla unioniin sijoittautunut 
valtuutettu edustaja.

1. Unionin ulkopuolelle 
sijoittautuneiden tarjoajien on ennen 
järjestelmiensä asettamista saataville 
unionin markkinoilla nimettävä kirjallisella 
toimeksiannolla unioniin sijoittautunut 
valtuutettu edustaja.

Or. en
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Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Valtuutetun edustajan on 
suoritettava tarjoajalta saamassaan 
toimeksiannossa määritellyt tehtävät. 
Toimeksiannossa valtuutetulle edustajalle 
on annettava valtuudet suorittaa seuraavat 
tehtävät:

2. Valtuutetun edustajan on 
suoritettava tarjoajalta saamassaan 
toimeksiannossa määritellyt tehtävät. 
Valtuutetun edustajan on toimitettava 
markkinavalvontaviranomaisille 
pyynnöstä jäljennös toimeksiannosta 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
määrittämällä unionin virallisella kielellä. 
Toimeksiannossa valtuutetulle edustajalle 
on annettava valtuudet suorittaa seuraavat 
tehtävät:

Or. en

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tehdä perustellusta pyynnöstä 
yhteistyötä toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten kanssa kaikissa toimissa, 
joita nämä toteuttavat suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän suhteen.

(c) tehdä perustellusta pyynnöstä 
yhteistyötä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa kaikissa toimissa, 
joita nämä toteuttavat suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän suhteen.

Or. en

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c a) tarvittaessa noudattaa 51 
artiklassa tarkoitettuja 
rekisteröintivelvollisuuksia.

Or. en

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarjoaja on laatinut teknisen 
dokumentaation liitteen IV mukaisesti;

(b) tarjoaja on laatinut teknisen 
dokumentaation 11 artiklan ja liitteen IV 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) tarjoaja on tarvittaessa nimittänyt 
valtuutetun edustajan 25 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli jakelija katsoo tai sillä on 
syytä uskoa, että suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä ei ole tämän osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen, se ei saa asettaa suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää saataville markkinoilla 
ennen kuin järjestelmä on saatettu 
kyseisten vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi 
mikäli järjestelmä aiheuttaa 65 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun riskin, jakelijan on 
ilmoitettava asiasta tapauksen mukaan 
tarjoajalle tai maahantuojalle.

2. Mikäli jakelija katsoo tai sillä on 
syytä uskoa, että suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä ei ole tämän osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen, se ei saa asettaa suuririskistä 
tekoälyjärjestelmää saataville markkinoilla 
ennen kuin järjestelmä on saatettu 
kyseisten vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi 
mikäli järjestelmä aiheuttaa 65 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun riskin, jakelijan on 
ilmoitettava asiasta tapauksen mukaan 
tarjoajalle tai maahantuojalle ja 
asiaankuuluvalle kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
jakelijoiden on kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä toimitettava 
kyseiselle viranomaiselle kaikki tieto ja 
dokumentaatio, joka on tarpeen sen 
osoittamiseksi, että suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä on tämän osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen. Jakelijoiden on myös tehtävä 
yhteistyötä kyseisen kansallisen 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa 
kaikissa tämän viranomaisen toteuttamissa 
toimissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ne saattavat markkinoille tai ottavat 
käyttöön suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
omalla nimellään tai tavaramerkillään;

(a) ne saattavat markkinoille tai ottavat 
käyttöön suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
omalla nimellään tai tavaramerkillään, ellei 
sopimusjärjestelyssä määrätä toisin 
velvoitteiden jakautumisen osalta, 
tapauksen mukaan;

Or. en

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) ne muuttavat markkinoille 
saatetun tai käyttöön otetun 
tekoälyjärjestelmän suunniteltua 
käyttötarkoitusta siten, että 
tekoälyjärjestelmästä tulee 6 artiklassa 
tarkoitettu suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) ne tekevät merkittäviä muutoksia 
suuririskiseen tekoälyjärjestelmään.

(c) ne tekevät merkittäviä muutoksia 
johonkin suuririskiseen 
tekoälyjärjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) ne tekevät merkittäviä muutoksia 
tekoälyjärjestelmään siten, että 
tekoälyjärjestelmästä tulee suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan b tai c alakohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa tarjoajaa, joka on 
alun perin saattanut suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän markkinoille tai ottanut 
sen käyttöön, ei enää pidetä tämän 
asetuksen tarkoituksissa tarjoajana.

2. Edellä 1 kohdan b, b a, c tai 
c a alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa 
tarjoajaa, joka on alun perin saattanut 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
markkinoille tai ottanut sen käyttöön, ei 
enää pidetä tämän asetuksen tarkoituksissa 
tarjoajana.

Or. en

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien on tarvittaessa noudatettava 
tässä asetuksessa säädettyjä ihmisen 
suorittamaa valvontaa koskevia 
vaatimuksia.
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Or. en

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien on varmistettava, että 
luonnolliset henkilöt, joiden tehtäväksi 
ihmisen suorittama suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän valvonta on annettu, 
ovat päteviä ja asianmukaisesti 
koulutettuja ja että heillä on tarvittavat 
resurssit järjestelmän tehokkaan 
valvonnan varmistamiseksi 14 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien on varmistettava, että 
luonnolliset henkilöt, joiden tehtäväksi 
ihmisen suorittama suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän valvonta on annettu, 
ovat päteviä ja asianmukaisesti 
koulutettuja ja että heillä on tarvittavat 
resurssit tekoälyjärjestelmän tehokkaan 
valvonnan varmistamiseksi 14 artiklan 
mukaisesti;

Or. en



PE731.563v01-00 86/171 PR\1254442FI.docx

FI

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa säädetyt 
velvollisuudet eivät rajoita muiden unionin 
tai kansallisesta lainsäädännöstä johtuvien 
käyttäjien velvollisuuksien soveltamista 
eivätkä käyttäjän harkintavaltaa omien 
resurssiensa ja toimintojensa 
järjestämisessä tarjoajan ilmoittamien 
ihmisen suorittamien valvontatoimien 
toteuttamiseksi.

2. Edellä 1, 1 a ja 1 b kohdassa 
säädetyt velvollisuudet eivät rajoita muiden 
unionin tai kansallisesta lainsäädännöstä 
johtuvien käyttäjien velvollisuuksien 
soveltamista eivätkä käyttäjän 
harkintavaltaa omien resurssiensa ja 
toimintojensa järjestämisessä tarjoajan 
ilmoittamien ihmisen suorittamien 
valvontatoimien toteuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siltä osin kuin käyttäjä valvoo 
syöttötietoja, käyttäjän on varmistettava, 
että syöttötiedot ovat merkityksellisiä 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
käyttötarkoituksen kannalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista.

3. Siltä osin kuin käyttäjä valvoo 
syöttötietoja, käyttäjän on varmistettava, 
että syöttötiedot ovat merkityksellisiä 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
käyttötarkoituksen kannalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1, 1 a ja 
1 b kohdan soveltamista.

Or. en

Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Käyttäjien on seurattava suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän toimintaa 

Käyttäjien on seurattava suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän toimintaa 
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käyttöohjeiden perusteella. Jos niillä on 
syytä uskoa, että käyttöohjeiden mukainen 
käyttö voi johtaa siihen, että 
tekoälyjärjestelmä aiheuttaa 65 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun riskin, niiden on 
ilmoitettava asiasta tarjoajalle tai jakelijalle 
ja keskeytettävä järjestelmän käyttö. 
Niiden on samoin ilmoitettava tarjoajalle 
tai jakelijalle, jos ne ovat havainneet 62 
artiklassa tarkoitetun vakavan 
vaaratilanteen tai toimintahäiriön ja 
keskeytettävä tekoälyjärjestelmän käyttö. 
Jos käyttäjä ei pysty tavoittamaan tarjoajaa, 
62 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin.

käyttöohjeiden perusteella. Jos niillä on 
syytä uskoa, että käyttöohjeiden mukainen 
käyttö voi johtaa siihen, että 
tekoälyjärjestelmä aiheuttaa 65 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun riskin, niiden on 
välittömästi ilmoitettava asiasta tarjoajalle 
tai jakelijalle ja keskeytettävä järjestelmän 
käyttö. Niiden on samoin välittömästi 
ilmoitettava tarjoajalle tai jakelijalle, jos ne 
ovat havainneet 62 artiklassa tarkoitetun 
vakavan vaaratilanteen tai toimintahäiriön 
ja keskeytettävä tekoälyjärjestelmän 
käyttö. Jos käyttäjä ei pysty tavoittamaan 
tarjoajaa, 62 artiklaa sovelletaan soveltuvin 
osin.

Or. en

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien on säilytettävä suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän automaattisesti 
tuottamat lokitiedot siltä osin kuin tällaiset 
lokitiedot ovat niiden määräysvallassa. 
Lokitietoja on säilytettävä ajan, joka on 
asianmukainen ottaen huomioon 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
käyttötarkoitus ja sovellettavat unionin tai 
kansallisen oikeuden mukaiset velvoitteet.

Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien on säilytettävä suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän automaattisesti 
tuottamat lokitiedot, joita edellytetään 
tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamiseen ja osoittamiseen, 
järjestelmän mahdollisten kohtuudella 
ennakoitavissa olevien 
toimintahäiriöiden, vaaratilanteiden tai 
väärinkäyttötapausten jälkitarkastuksiin 
tai järjestelmän asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseen ja seuraamiseen sen koko 
elinkaaren ajan, siltä osin kuin tällaiset 
lokitiedot ovat käyttäjien määräysvallassa. 
Lokitietoja on säilytettävä ajan, joka on 
asianmukainen ottaen huomioon 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
käyttötarkoitus ja sovellettavat unionin tai 
kansallisen oikeuden mukaiset velvoitteet.

Or. en



PE731.563v01-00 88/171 PR\1254442FI.docx

FI

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Suuririskisten tekoälyjärjestelmin 
käyttäjien, jotka ovat viranomaisia tai 
unionin toimielimiä, elimiä tai laitoksia, 
on noudatettava 51 artiklassa tarkoitettuja 
rekisteröintivelvollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien on käytettävä 13 artiklan 
mukaisesti toimitettuja tietoja 
noudattaakseen velvollisuuttaan tehdä 
tarvittaessa tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi asetuksen (EU) 
2016/679 35 artiklan tai direktiivin (EU) 
2016/680 27 artiklan mukaisesti.

6. Suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien on tarvittaessa käytettävä 
13 artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja 
noudattaakseen velvollisuuttaan tehdä 
tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi 
asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan tai 
direktiivin (EU) 2016/680 27 artiklan 
mukaisesti ottaen huomioon järjestelmän 
teknisen ominaisuuden, erityisen käytön 
ja erityisen asiayhteyden, jossa 
tekoälyjärjestelmän on tarkoitus toimia.

Or. en

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Sellaisten liitteessä III 
tarkoitettujen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien käyttäjien, jotka 
tekevät tai auttavat tekemään 
luonnollisiin henkilöihin liittyviä 
päätöksiä, on ilmoitettava luonnollisille 
henkilöille, että heihin sovelletaan 
suuririskistä tekoälyjärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Sellaisten tekoälyjärjestelmien 
käyttäjien, jotka ilman mainittavaa 
ihmisen panosta tuottavat kehittynyttä 
tekstisisältöä, kuten uutisartikkeleita, 
mielipidekirjoituksia, romaaneja, 
käsikirjoituksia ja tieteellisiä artikkeleita, 
on ilmoitettava selkeällä ja 
ymmärrettävällä tavalla, myös sisällölle 
alttiina oleville luonnollisille henkilöille 
aina heidän altistuessaan, että 
tekstisisältö on tuotettu tai sitä on 
manipuloitu keinotekoisesti.

Or. en

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
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Ilmoittaminen
Jäsenvaltioiden on tehtävä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista ilmoitus komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille.

Or. en

(29 a artikla on sisällytetty ennen 30 artiklaa olevaan lukuun 4.)

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoittamisesta vastaavat 
viranomaiset voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaiset vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 33 
artiklassa säädetyt vaatimukset.

1. Ilmoittamisesta vastaavien 
viranomaisten on tehtävä ilmoitus 
ainoastaan sellaisista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista, jotka ovat täyttäneet 
33 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoittamisesta vastaavien 
viranomaisten on tehtävä ilmoitus 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
käyttäen komission kehittämää ja 
hallinnoimaa sähköistä ilmoitusvälinettä.

2. Ilmoittamisesta vastaavien 
viranomaisten on tehtävä kustakin 
1 kohdassa tarkoitetusta 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksesta ilmoitus komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille käyttäen komission 
kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä 
ilmoitusvälinettä.

Or. en
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Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoituksen on sisällettävä 
täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
asianomaisista tekoälyteknologioista.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen on sisällettävä täydelliset 
tiedot vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
asianomaisista tekoälyteknologioista.

Or. en

Tarkistus 151

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 
käytössään tarvittavat menettelyt, joiden 
mukaisesti ne hoitavat tehtäviään siten, että 
yritysten koko, toimiala ja rakenne sekä 
kyseessä olevan tekoälyjärjestelmän 
monimutkaisuus otetaan asianmukaisesti 
huomioon.

7. Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 
käytössään tarvittavat menettelyt, joiden 
mukaisesti ne hoitavat tehtäviään siten, että 
yritysten koko, toimiala ja rakenne sekä 
kyseessä olevan tekoälyjärjestelmän 
monimutkaisuus otetaan asianmukaisesti 
huomioon. Näissä menettelyissä on 
kuitenkin noudatettava sellaista 
kurinalaisuutta ja suojelun tasoa, jota 
edellytetään sen varmistamiseksi, että 
tekoälyjärjestelmä on tämän asetuksen 
mukainen.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY R27 artiklaa mukaillen.
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Tarkistus 152

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimia voidaan antaa alihankintaan 
tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä 
on sovittu tarjoajan kanssa.

3. Toimia voidaan antaa alihankintaan 
tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä 
on sovittu tarjoajan kanssa. Ilmoitettujen 
laitosten on asetettava julkisesti saataville 
luettelo tytäryhtiöistään.

Or. en

Tarkistus 153

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitettujen laitosten on pidettävä 
ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen 
saatavilla asiakirjat, jotka koskevat 
alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden 
arviointia sekä työtä, jonka nämä ovat 
suorittaneet tämän asetuksen nojalla.

4. Ilmoitettujen laitosten on pidettävä 
ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen 
saatavilla asiakirjat, jotka koskevat 
alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden 
todentamista sekä työtä, jonka nämä ovat 
suorittaneet tämän asetuksen nojalla.

Or. en

Tarkistus 154

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen nojalla nimettyjen 
ilmoitettujen laitosten tunnusnumerot ja 
luettelot

Ilmoitettujen laitosten tunnusnumerot ja 
luettelot

Or. en
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Tarkistus 155

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 
peruutetaan toistaiseksi tai kokonaan tai jos 
ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, 
ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen, että kyseisen ilmoitetun 
laitoksen asiakirja-aineistot joko ottaa 
nimiinsä toinen ilmoitettu laitos tai ne 
pidetään ilmoittamisesta vastaavan 
viranomaisen saatavilla sen pyynnöstä.

2. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 
peruutetaan toistaiseksi tai kokonaan tai jos 
ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, 
ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
varmistaakseen, että kyseisen ilmoitetun 
laitoksen asiakirja-aineistot joko ottaa 
nimiinsä toinen ilmoitettu laitos tai ne 
pidetään ilmoittamisesta vastaavan 
viranomaisen ja 
markkinavalvontaviranomaisen saatavilla 
niiden pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 156

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tutkii tarvittaessa kaikki 
tapaukset, joissa on syytä epäillä, täyttääkö 
ilmoitettu laitos 33 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

1. Komissio tutkii tarvittaessa kaikki 
tapaukset, joissa on syytä epäillä laitoksen 
pätevyyttä tai sitä, täyttääkö ilmoitettu 
laitos edelleen sovellettavat vaatimukset ja 
velvollisuudet.

Or. en

Tarkistus 157

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoittamisesta vastaavan 
viranomaisen on toimitettava komissiolle 
pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot, 
jotka koskevat kyseisen ilmoitetun 
laitoksen ilmoittamista.

2. Ilmoittamisesta vastaavan 
viranomaisen on toimitettava komissiolle 
pyynnöstä kaikki merkitykselliset tiedot, 
jotka koskevat kyseisen ilmoitetun 
laitoksen ilmoittamista tai ylläpitoa.

Or. en

Tarkistus 158

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissio toteaa, että ilmoitettu 
laitos ei täytä tai ei enää täytä 33 artiklassa 
säädettyjä vaatimuksia, se tekee 
perustellun päätöksen, jossa se pyytää 
asiasta ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota 
ryhtymään tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin, mukaan luettuna 
ilmoituksen peruuttaminen tarvittaessa. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 74 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Jos komissio toteaa, että ilmoitettu 
laitos ei täytä tai ei enää täytä sen 
ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
ilmoituksen tehnyttä jäsenvaltiota 
kehotetaan toteuttamaan tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet, mukaan luettuna 
ilmoituksen peruuttaminen tarvittaessa. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 74 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 159

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Taitotiedon ja parhaiden käytäntöjen 

vaihtaminen
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Komissio huolehtii taitotiedon ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtamisesta 
ilmoittamista koskevista toimintalinjoista 
vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten 
viranomaisten välillä.

Or. en

Tarkistus 160

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Standardointimenettelyllä on 
varmistettava kaikkien asiaankuuluvien 
sidosryhmien etujen tasapainoinen 
edustaminen ja tosiasiallinen 
osallistuminen asetuksen (EU) N:o 
1025/2012 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 161

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio kerää 1 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä eritelmiä laatiessaan 
asiaa koskevan alakohtaisen unionin 
lainsäädännön mukaisesti perustettujen 
asiaankuuluvien elinten tai 
asiantuntijaryhmien näkemykset.

2. Komissio kerää 1 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä eritelmiä laatiessaan 
asiaa koskevan alakohtaisen unionin 
lainsäädännön mukaisesti perustettujen 
asiaankuuluvien elinten tai 
asiantuntijaryhmien sekä muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
näkemykset.

Or. en
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Tarkistus 162

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Todistusten on oltava voimassa 
niissä ilmoitetun ajanjakson ajan, joka saa 
olla enintään viisi vuotta. Tarjoajan 
hakemuksesta todistuksen voimassaoloa 
voidaan jatkaa uusilla, enintään viiden 
vuoden pituisilla jaksoilla 
uudelleenarvioinnin perusteella, joka 
suoritetaan sovellettavien 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen mukaisesti.

2. Todistusten on oltava voimassa 
niissä ilmoitetun ajanjakson ajan, joka saa 
olla enintään neljä vuotta. Tarjoajan 
hakemuksesta todistuksen voimassaoloa 
voidaan jatkaa uusilla, enintään neljän 
vuoden pituisilla jaksoilla 
uudelleenarvioinnin perusteella, joka 
suoritetaan sovellettavien 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen mukaisesti. Kaikkien 
täydentävien todistusten on oltava 
voimassa yhtä kauan kuin todistukset, 
joita ne täydentävät.

Or. en

Tarkistus 163

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitettujen laitosten päätöksiä koskeva 
muutoksenhakumenettely on niiden 
osapuolten käytettävissä, joiden oikeutettua 
etua päätös koskee.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilmoitettujen laitosten päätöksiä, myös 
annettuja 
vaatimuksenmukaisuustodistuksia, 
koskeva muutoksenhakumenettely on 
niiden osapuolten käytettävissä, joiden 
oikeutettua etua päätös koskee.

Or. en

Tarkistus 164

Ehdotus asetukseksi
47 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Artiklassa mainitut yleisen edun mukaiset syyt eivät oikeuta poikkeamaan 
vaatimuksenmukaisuuden arvioinnista kiireellisyyden takia. Päinvastoin voidaan todeta, että 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän käyttöönotto, jonka tarkoituksena on puuttua ilmoitettuihin 
huolenaiheisiin suorittamatta vaatimustenmukaisuuden arviointia, luo näiden huolenaiheiden 
kärjistymistä koskevan riskin, jos järjestelmä on vinoutunut, epätarkka tai jos se on 
haavoittuva.

Tarkistus 165

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarjoajan on laadittava kirjallinen 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
kullekin tekoälyjärjestelmälle ja pidettävä 
se kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla kymmenen 
vuoden ajan sen jälkeen, kun 
tekoälyjärjestelmä on saatettu markkinoille 
tai otettu käyttöön. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
yksilöitävä tekoälyjärjestelmä, jota varten 
se on laadittu. Jäljennös EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on 
pyynnöstä annettava asiaankuuluville 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

1. Tarjoajan on laadittava kirjallinen 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 
kullekin suuririskiselle 
tekoälyjärjestelmälle ja pidettävä se 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla kymmenen vuoden ajan sen 
jälkeen, kun suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä on saatettu markkinoille 
tai otettu käyttöön. Jäljennös EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on 
pyynnöstä annettava asiaankuuluville 
kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältää jo suuririskisen tekoälyjärjestelmän tunnistetiedot 
liitteen V mukaisesti.
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Tarkistus 166

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että kyseinen suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä täyttää tämän osaston 2 
luvussa vahvistetut vaatimukset. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
sisällettävä liitteessä V esitetyt tiedot, ja se 
on käännettävä jollekin sen jäsenvaltion 
edellyttämälle unionin viralliselle kielelle 
tai virallisille kielille, jossa suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä asetetaan saataville.

2. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että kyseinen suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä täyttää tämän osaston 2 
luvussa vahvistetut vaatimukset, mukaan 
lukien unionin tietosuojalainsäädännön 
noudattamiseen liittyvät vaatimukset. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
sisällettävä liitteessä V esitetyt tiedot, ja se 
on käännettävä jollekin sen jäsenvaltion 
edellyttämälle unionin viralliselle kielelle 
tai virallisille kielille, jossa suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä saatetaan markkinoille 
tai asetetaan saataville.

Or. en

Tarkistus 167

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos suuririskisiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan muuta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
jossa myös edellytetään EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien 
suuririskiseen tekoälyjärjestelmään 
sovellettavien unionin säädösten osalta on 
laadittava yksi ainoa EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Kyseisen 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
sisällettävä kaikki tiedot, jotka vaaditaan 
sen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
määrittämiseksi, johon kyseinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus liittyy.

3. Jos suuririskisiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan muuta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädäntöä, 
jossa myös edellytetään EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien 
suuririskiseen tekoälyjärjestelmään 
sovellettavien unionin säädösten osalta 
voidaan laatia yksi ainoa EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Kyseisen 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
sisällettävä kaikki tiedot, jotka vaaditaan 
sen unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
määrittämiseksi, johon kyseinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus liittyy.
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Or. en

Tarkistus 168

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. CE-merkintä on kiinnitettävä 
suuririskisiin tekoälyjärjestelmiin 
näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. 
Jos tämä ei ole suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän luonteen vuoksi 
mahdollista tai perusteltua, merkintä on 
kiinnitettävä pakkaukseen ja tarvittaessa 
mukana seuraavaan dokumentaatioon.

1. CE-merkintä on kiinnitettävä 
suuririskisiin tekoälyjärjestelmiin 
näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi 
ennen kuin suuririskinen 
tekoälyjärjestelmä saatetaan markkinoille. 
Jos tämä ei ole suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän luonteen vuoksi 
mahdollista tai perusteltua, merkintä on 
kiinnitettävä pakkaukseen ja tarvittaessa 
mukana seuraavaan dokumentaatioon.

Or. en

Tarkistus 169

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. CE-merkinnän yhteyteen on 
tarvittaessa liitettävä 43 artiklassa 
säädetyistä 
vaatimustenmukaisuusmenettelyistä 
vastuussa olevan ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero. Tunnusnumero on 
ilmoitettava myös kaikessa 
markkinointimateriaalissa, jossa mainitaan 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän täyttävän 
CE-merkintää koskevat vaatimukset.

3. CE-merkinnän yhteyteen on 
tarvittaessa liitettävä 43 artiklassa 
säädetyistä 
vaatimustenmukaisuusmenettelyistä 
vastuussa olevan ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero. Ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai 
sen antamien ohjeiden mukaisesti tarjoaja 
tai tarjoajan valtuutettu edustaja. 
Tunnusnumero on ilmoitettava myös 
kaikessa markkinointimateriaalissa, jossa 
mainitaan suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
täyttävän CE-merkintää koskevat 
vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 170

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. CE-merkintä kiinnitetään vasta 
sen jälkeen, kun on tehty arvio unionin 
tietosuojalainsäädännön mukaisuudesta.

Or. en

Tarkistus 171

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ennen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
markkinoille saattamista tai käyttöönottoa 
tarjoajan tai tarvittaessa valtuutetun 
edustajan on rekisteröitävä se 60 artiklassa 
tarkoitettuun EU:n tietokantaan.

Ennen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
markkinoille saattamista tai käyttöönottoa 
tarjoajan tai tarvittaessa valtuutetun 
edustajan on rekisteröitävä se 60 artiklassa 
tarkoitettuun EU:n tietokantaan 60 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 172

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen 6 artiklan 2 kohdan mukaisen 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottoa tai käyttöä käyttäjien, jotka 
ovat viranomaisia tai unionin toimielimiä, 
elimiä tai laitoksia, ja käyttäjien, jotka 
toimivat niiden puolesta, on 
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rekisteröidyttävä 60 artiklassa 
tarkoitettuun EU:n tietokantaan.

Or. en

Tarkistus 173

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhden tai useamman jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tai Euroopan 
tietosuojavaltuutetun perustamien tekoälyn 
sääntelyn testiympäristöjen on tarjottava 
valvottu ympäristö, joka helpottaa 
innovatiivisten tekoälyjärjestelmien 
kehittämistä, testausta ja validointia 
rajoitetun ajan ennen kuin ne saatetaan 
markkinoille tai otetaan käyttöön tietyn 
suunnitelman mukaisesti. Tämän on 
tapahduttava toimivaltaisten viranomaisten 
suorassa valvonnassa ja ohjauksessa, jotta 
voidaan varmistaa tämän asetuksen ja 
tarvittaessa muun testiympäristössä 
valvotun unionin ja jäsenvaltioiden 
lainsäädännön noudattaminen.

1. Yhden tai useamman jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten tai Euroopan 
tietosuojavaltuutetun perustamien tekoälyn 
sääntelyn testiympäristöjen on tarjottava 
valvottu ympäristö, joka helpottaa 
innovatiivisten tekoälyjärjestelmien 
kehittämistä, testausta ja validointia 
rajoitetun ajan ennen kuin ne saatetaan 
markkinoille tai otetaan käyttöön tietyn 
suunnitelman mukaisesti. Tämän on 
tapahduttava toimivaltaisten viranomaisten 
suorassa valvonnassa ja ohjauksessa, jotta 
voidaan varmistaa tämän asetuksen ja 
tarvittaessa muun valvotun unionin ja 
jäsenvaltioiden lainsäädännön 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 174

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tekoälyjärjestelmän sääntelyn 
testiympäristön on sallittava ilmoitettujen 
laitosten, standardointilaitosten ja 
tapauksen mukaan muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
osallistuminen ja helpotettava sitä.
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Or. en

Tarkistus 175

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että siltä osin kuin innovatiivisiin 
tekoälyjärjestelmiin liittyy henkilötietojen 
käsittelyä tai ne muutoin kuuluvat muiden 
dataan pääsyä tarjoavien tai sitä tukevien 
kansallisten viranomaisten tai 
toimivaltaisten viranomaisten valvonnan 
piiriin, kansalliset tietosuojaviranomaiset ja 
kyseiset muut kansalliset viranomaiset ovat 
mukana tekoälyn sääntelyn testiympäristön 
toiminnassa.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että siltä osin kuin innovatiivisiin 
tekoälyjärjestelmiin liittyy henkilötietojen 
käsittelyä tai ne muutoin kuuluvat muiden 
henkilötietoihin pääsyä tarjoavien tai sitä 
tukevien kansallisten viranomaisten tai 
toimivaltaisten viranomaisten valvonnan 
piiriin, kansalliset tietosuojaviranomaiset ja 
kyseiset muut kansalliset viranomaiset ovat 
mukana tekoälyn sääntelyn testiympäristön 
toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 176

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tekoälyn sääntelyn testiympäristöt 
eivät saa vaikuttaa toimivaltaisten 
viranomaisten valvonta- ja korjaaviin 
valtuuksiin. Tällaisten järjestelmien 
kehittämisen ja testauksen aikana 
havaittuja terveyteen ja turvallisuuteen 
sekä perusoikeuksiin kohdistuvia 
merkittäviä riskejä on vähennettävä 
välittömästi, ja jos tämä ei onnistu, 
kehittämis- ja testausprosessi on 
keskeytettävä, kunnes riskejä voidaan 
vähentää.

3. Tekoälyn sääntelyn testiympäristöt 
eivät saa vaikuttaa toimivaltaisten 
viranomaisten valvonta- ja korjaaviin 
valtuuksiin. Tällaisten järjestelmien 
kehittämisen ja testauksen aikana 
havaittuja terveyteen ja turvallisuuteen 
sekä perusoikeuksiin kohdistuvia 
merkittäviä riskejä on välittömästi ja 
asianmukaisesti vähennettävä. Jos 
tällainen vähentäminen osoittautuu 
tehottomaksi, kehittämis- ja testausprosessi 
on viipymättä keskeytettävä, kunnes riskejä 
voidaan vähentää.

Or. en
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Tarkistus 177

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tekoälyn sääntelyn 
testiympäristöön osallistujat ovat 
sovellettavan unionin ja jäsenvaltioiden 
vastuulainsäädännön nojalla edelleen 
vastuussa vahingoista, joita kolmansille 
osapuolille mahdollisesti aiheutuu 
testiympäristössä suoritettavien kokeiden 
seurauksena.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 178

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jotka ovat perustaneet 
tekoälyn sääntelyn testiympäristöjä, on 
koordinoitava toimintaansa ja tehtävä 
yhteistyötä Euroopan tekoälyneuvoston 
puitteissa. Niiden on toimitettava 
tekoälyneuvostolle ja komissiolle 
vuosittain raportit näiden järjestelmien 
käytön tuloksista, mukaan lukien 
järjestelmien rakennetta koskevat hyvät 
käytännöt, saadut kokemukset ja 
suositukset, ja tarvittaessa tämän asetuksen 
ja muun testiympäristössä valvotun unionin 
lainsäädännön soveltamisesta.

5. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on koordinoitava 
toimintaansa ja tehtävä tekoälyn sääntelyn 
testiympäristöjä koskevaa yhteistyötä 
Euroopan tekoälyneuvoston puitteissa. 
Niiden on toimitettava tekoälyneuvostolle 
ja komissiolle vuosittain raportit näiden 
järjestelmien käytön tuloksista, mukaan 
lukien järjestelmien rakennetta koskevat 
hyvät käytännöt, vaaratilanteet, saadut 
kokemukset ja suositukset, ja tarvittaessa 
tämän asetuksen ja muun testiympäristössä 
valvotun unionin lainsäädännön 
soveltamisesta. Nämä raportit tai niistä 
tehdyt tiivistelmät on asetettava yleisön 
saataville, jotta voidaan edistää 
innovointia unionissa.

Or. en
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Tarkistus 179

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan 
tekoälyneuvosto, jäljempänä 
’tekoälyneuvosto’.

1. Perustetaan riippumaton Euroopan 
tekoälyneuvosto, jäljempänä 
’tekoälyneuvosto’.

Or. en

Tarkistus 180

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tekoälyneuvosto neuvoo ja avustaa 
komissiota

2. Tekoälyneuvosto neuvoo ja avustaa 
komissiota ja kansallisia 
valvontaviranomaisia

Or. en

Tarkistus 181

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) koordinoidakseen ja edistääkseen 
komission, kansallisten 
valvontaviranomaisten ja muiden 
toimivaltaisten viranomaisten antamaa 
ohjeistusta ja analyyseja sisämarkkinoilla 
esiin nousevista kysymyksistä tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa 
asioissa;

(b) koordinoidakseen ja tarjotakseen 
komissiolle, kansallisille 
valvontaviranomaisille ja muille 
toimivaltaisille viranomaisille ohjeistusta 
ja analyyseja sisämarkkinoilla esiin 
nousevista kysymyksistä tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvissa asioissa;

Or. en
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Tarkistus 182

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) auttaakseen kansallisia 
valvontaviranomaisia ja komissiota tämän 
asetuksen johdonmukaisen soveltamisen 
varmistamisessa.

(c) edistääkseen tämän asetuksen 
tehokasta ja johdonmukaista soveltamista 
ja auttaakseen kansallisia 
valvontaviranomaisia ja komissiota tässä 
soveltamisessa.

Or. en

Tarkistus 183

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) edistääkseen tehokasta yhteistyötä 
kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja kansainvälisten 
järjestöjen kanssa.

Or. en

Tarkistus 184

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tekoälyneuvoston on edistettävä 
tämän asetuksen tehokasta ja 
johdonmukaista täytäntöönpanoa 
kaikkialla unionissa, myös tapauksissa, 
joissa osallisena on vähintään kaksi 
jäsenvaltiota, kuten 59 b artiklassa 
säädetään.
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Or. en

Tarkistus 185

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tekoälyneuvoston rakenne Tekoälyneuvoston rakenne ja 
riippumattomuus

Or. en

Tarkistus 186

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tekoälyneuvoston muodostavat 
kansalliset valvontaviranomaiset, joita 
edustaa kyseisen viranomaisen johtaja tai 
vastaava korkean tason virkamies, sekä 
Euroopan tietosuojavaltuutettu. 
Kokouksiin voidaan kutsua myös muita 
kansallisia viranomaisia, jos käsitellyt asiat 
ovat niiden kannalta merkityksellisiä.

1. Tekoälyneuvoston muodostavat 
kansalliset valvontaviranomaiset, joita 
edustaa kyseisen viranomaisen johtaja tai 
vastaava korkean tason virkamies, 
Euroopan tietosuojavaltuutettu sekä 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto. 
Kokouksiin voidaan kutsua myös muita 
kansallisia viranomaisia, jos käsitellyt asiat 
ovat niiden kannalta merkityksellisiä. 
Kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 
Euroopan unionin perusoikeusvirasto 
eivät ole äänivaltaisia.

Or. en

Tarkistus 187

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Tietosuojaneuvosto toimii 
riippumattomasti hoitaessaan tehtäviään 
tai käyttäessään toimivaltaansa.

Or. en

Tarkistus 188

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tietosuojaneuvosto tekee 
päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä 
yksinkertaisella enemmistöllä, paitsi jos 
tässä asetuksessa toisin säädetään.

Or. en

Tarkistus 189

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tekoälyneuvosto hyväksyy 
työjärjestyksensä komission hyväksynnän 
saatuaan jäsentensä yksinkertaisella 
enemmistöllä. Työjärjestys sisältää myös 
58 artiklassa lueteltujen tekoälyneuvoston 
tehtävien suorittamiseen liittyvät 
operatiiviset näkökohdat. Tekoälyneuvosto 
voi tarvittaessa perustaa alaryhmiä 
tiettyjen kysymysten tarkastelua varten.

2. Tekoälyneuvosto hyväksyy 
työjärjestyksensä äänivaltaisten jäsentensä 
kahden kolmasosan enemmistöllä. 
Työjärjestys sisältää myös 58 artiklassa 
lueteltujen tekoälyneuvoston tehtävien 
suorittamiseen liittyvät operatiiviset 
näkökohdat.

Or. en
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Tarkistus 190

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tekoälyneuvosto voi tarvittaessa 
perustaa alaryhmiä tiettyjen kysymysten 
tarkastelua varten.

Or. en

Tarkistus 191

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Tekoälyneuvostoa edustaa sen 
puheenjohtaja.

Or. en

Tarkistus 192

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 c. Tekoälyneuvosto valitsee 
äänivaltaisten jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa yksinkertaisella 
enemmistöllä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajien toimikausi on kolme 
vuotta. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajien toimikausi voidaan 
uusia kerran.

Or. en
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Tarkistus 193

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tekoälyneuvoston 
puheenjohtajana toimii komissio. 
Komissio kutsuu kokoukset koolle ja laatii 
esityslistan tämän asetuksen mukaisten 
tekoälyneuvoston tehtävien ja sen 
työjärjestyksen mukaisesti. Komissio antaa 
hallinnollista ja analyyttistä tukea tämän 
asetuksen mukaiselle tekoälyneuvoston 
toiminnalle.

3. Puheenjohtajalla on seuraavat 
tehtävät:

– kutsua koolle tekoälyneuvoston 
kokoukset;
– laatia esityslista tämän asetuksen 
mukaisten tekoälyneuvoston tehtävien ja 
sen työjärjestyksen mukaisesti;
– varmistaa, että tekoälyneuvosto hoitaa 
tehtävänsä oikea-aikaisesti;
– antaa tekoälyneuvoston antamat 
suositukset tiedoksi jäsenvaltioille ja 
komissiolle.
Komissio antaa hallinnollista ja 
analyyttistä tukea tämän asetuksen 
mukaiselle tekoälyneuvoston toiminnalle.

Or. en

Tarkistus 194

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tekoälyneuvoston kokousten 
katsotaan olevan päätösvaltaisia, jos 
vähintään kaksi kolmasosaa sen jäsenistä 
on läsnä.

Or. en



PE731.563v01-00 110/171 PR\1254442FI.docx

FI

Tarkistus 195

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tekoälyneuvoston sihteeristöllä on 
oltava tarvittavat henkilöstöresurssit ja 
taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä.

Or. en

Tarkistus 196

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Tekoälyneuvosto järjestää 
sidosryhmien kuulemisia kahdesti 
vuodessa. Tällaisiin sidosryhmiin on 
kuuluttava toimialan, startup-yritysten ja 
pk-yritysten, kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen, kuten valtiosta 
riippumattomien järjestöjen, 
kuluttajajärjestöjen, 
työmarkkinaosapuolten ja tiedeyhteisön 
edustajia, jotta voidaan arvioida 
teknologian kehityssuuntauksia, tämän 
asetuksen täytäntöönpanoon ja 
tehokkuuteen liittyviä ongelmia sekä 
käytännössä havaittuja sääntelyn 
puutteita tai porsaanreikiä.

Or. en

Tarkistus 197

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tekoälyneuvosto voi kutsua 
ulkopuolisia asiantuntijoita ja tarkkailijoita 
kokouksiinsa ja käydä keskusteluja 
asianomaisten kolmansien osapuolten 
kanssa oman toimintansa tueksi 
asianmukaisessa laajuudessa. Tätä varten 
komissio voi helpottaa tiedonvaihtoa 
tekoälyneuvoston ja muiden unionin 
elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-
antavien ryhmien välillä.

4. Tekoälyneuvosto voi kutsua 
kokouksiinsa kansallisia viranomaisia, 
kuten kansallisia tasa-arvoelimiä, jos 
käsitellyt asiat ovat niiden kannalta 
merkityksellisiä. Tekoälyneuvosto voi 
myös tarvittaessa kutsua kokouksiinsa 
ulkopuolisia asiantuntijoita, tarkkailijoita 
ja asianomaisia kolmansia osapuolia, 
mukaan lukien 3 c kohdassa tarkoitetut 
sidosryhmät, ja keskustella niiden kanssa.

Or. en

Tarkistus 198

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tekoälyneuvosto tekee yhteistyötä 
unionin toimielinten, elinten, laitosten, 
virastojen sekä neuvoa-antavien ryhmien 
kanssa ja asettaa tämän yhteistyön 
tulokset julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 199

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Neuvoessaan ja avustaessaan komissiota 
56 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tekoälyneuvoston tulee erityisesti

Neuvoessaan ja avustaessaan komissiota ja 
kansallisia valvontaviranomaisia 56 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tekoälyneuvoston tulee erityisesti

Or. en
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Tarkistus 200

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) antaa lausuntoja, suosituksia tai 
kirjallisia kannanottoja, jotta voidaan 
varmistaa tämän asetuksen 
yhdenmukainen täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 201

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) tarkastella omasta aloitteestaan tai 
jonkin jäsenensä pyynnöstä kysymyksiä, 
jotka koskevat tämän asetuksen 
soveltamista, ja antaa suuntaviivoja, 
suosituksia ja parhaita käytäntöjä, jotta 
voidaan varmistaa tämän asetuksen 
yhdenmukainen täytäntöönpano;

Or. en

Tarkistus 202

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) kannustaa, helpottaa ja tukea 
sellaisten käytännesääntöjen laatimista, 
joiden tarkoituksena on edistää kyseisten 
käytännesääntöjen vapaaehtoista 
soveltamista tekoälyjärjestelmiin, tiiviissä 
yhteistyössä asiaankuuluvien 
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sidosryhmien kanssa 69 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 203

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) tehdä yhteistyötä Euroopan 
tietosuojaneuvoston ja Euroopan unionin 
perusoikeusviraston kanssa, jotta voidaan 
antaa ohjeita perusoikeuksien 
kunnioittamisesta, erityisesti oikeudesta 
syrjimättömyyteen ja yhdenvertaiseen 
kohteluun, oikeudesta yksityisyyteen ja 
henkilötietojen suojasta;

Or. en

Tarkistus 204

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c c) edistää yleistä tietoisuutta ja 
ymmärrystä tekoälyjärjestelmien käyttöön 
liittyvistä hyödyistä, riskeistä, säännöistä, 
suojatoimista ja oikeuksista;

Or. en

Tarkistus 205

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – c d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(c d) edistää kansallisten 
valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä 
ja tehokasta kahden- ja monenvälistä 
tietojen ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamista;

Or. en

Tarkistus 206

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – c e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c e) antaa komissiolle neuvoja 
liitteiden, erityisesti liitteen, jossa 
luetellaan suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät, mahdollisesta 
muuttamisesta delegoidulla säädöksellä 
73 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 207

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – c f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c f) varmistaa, että kansalliset 
valvontaviranomaiset tekevät aktiivisesti 
yhteistyötä tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa;

Or. en
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Tarkistus 208

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – c g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c g) antaa ohjeita lasten oikeuksista, 
sovellettavasta lainsäädännöstä ja 
vähimmäisvaatimuksista tämän asetuksen 
lapsia koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Or. en

Tarkistus 209

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimiessaan 59 a artiklan 
mukaisesti tapauksissa, joissa on 
osallisena vähintään kaksi jäsenvaltiota, 
tekoälyneuvosto antaa suosituksia 
kansallisille valvontaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 210

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Tekoälyneuvosto saattaa 
komission käsiteltäväksi kaikki 68 a 
artiklassa tarkoitetut tapaukset, jotka se 
saa tietoonsa.

Or. en



PE731.563v01-00 116/171 PR\1254442FI.docx

FI

Tarkistus 211

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tekoälyneuvosto laatii 
toiminnastaan vuosikertomuksen. 
Kertomus on julkaistava ja toimitettava 
Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
komissiolle kaikilla unionin virallisilla 
kielillä. Vuosikertomuksessa on oltava 
erityisesti seuraavat tiedot:
(a) 62 artiklan mukaisesti ilmoitetut 
vakavat vaaratilanteet ja toimintahäiriöt;
(b) 64 artiklan mukaiset suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien vakavat 
väärinkäyttötapaukset tai kiellettyjen 
käytäntöjen käyttötapaukset;
(c) tämän asetuksen nojalla 
71 ja 72 artiklan mukaisesti määrätyt 
sakot;
(d) mahdolliset tapaukset, joissa on 
osallisena vähintään kaksi jäsenvaltiota, 
ja 59 a artiklan nojalla mahdollisesti 
annetut suositukset;
(e) lausuntojen, suuntaviivojen, 
suositusten, neuvojen ja 1 kohdan 
mukaisesti toteutettujen muiden 
toimenpiteiden käytännön täytäntöönpano 
ja mahdolliset jatkotoimet.

Or. en

Tarkistus 212

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
joukosta kansallinen 

2. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
joukosta yksi kansallinen 
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valvontaviranomainen. Kansallisen 
valvontaviranomaisen on toimittava 
ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena 
ja markkinavalvontaviranomaisena, paitsi 
jos jäsenvaltiolla on organisatorisia ja 
hallinnollisia syitä nimetä useampi kuin 
yksi viranomainen.

valvontaviranomainen viimeistään ... 
päivänä ...kuuta .... [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Kansallisen 
valvontaviranomaisen on toimittava 
ilmoittamisesta vastaavana viranomaisena 
ja markkinavalvontaviranomaisena, paitsi 
jos jäsenvaltiolla on organisatorisia ja 
hallinnollisia syitä nimetä useampi kuin 
yksi viranomainen, jolloin sen on 
ilmoitettava menettelynsä perustelut 
komissiolle ja 
tekoälyneuvostolle.Kansallisen 
valvontaviranomaisen, jota ei ole nimetty 
mainituksi valvontaviranomaiseksi, on 
toimittava tiiviissä yhteistyössä 
kansallisen tietosuojaviranomaisen 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 213

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kansallisen valvontaviranomaisen 
on toimittava johtavana viranomaisena ja 
varmistettava kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välinen tehokas 
koordinointi tämän asetuksen 
täytäntöönpanossa sekä edistettävä tämän 
asetuksen tehokasta ja johdonmukaista 
soveltamista ja täytäntöönpanon 
valvontaa. Se edustaa jäsenvaltiotaan 
tekoälyneuvostossa 57 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 214

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Hoitaessaan tehtäviään ja 
käyttäessään valtuuksiaan tämän 
asetuksen mukaisesti kunkin kansallisen 
valvontaviranomaisen on toimittava 
riippumattomasti. Kansallisen 
valvontaviranomaisen jäsenen tai 
jäsenten hoitaessa tehtäviään ja 
käyttäessä valtuuksiaan tämän asetuksen 
mukaisesti ei pidä antaa ulkopuolisten 
vaikuttaa suoraan tai välillisesti 
toimintaansa eikä hän tai eivätkä he saa 
pyytää tai ottaa vastaan miltään muulta 
taholta ohjeita hänelle tai heille 
annettujen tehtävien hoitamisessa.

Or. en

Tarkistus 215

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
nimeämisestä tai nimeämisistä komissiolle 
sekä tarvittaessa syyt useamman kuin 
yhden viranomaisen nimeämiselle.

3. Jäsenvaltioiden on viimeistään ... 
päivänä ...kuuta ... [kolmen kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] asetettava julkisesti 
saataville ja ilmoitettava komissiolle ja 
tekoälyneuvostolle kansalliseksi 
valvontaviranomaiseksi nimetyn 
kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimi ja yhteystiedot.

Or. en
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Tarkistus 216

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille annetaan riittävät 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit, jotta ne 
voivat hoitaa tämän asetuksen mukaiset 
tehtävänsä. Kansallisilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla on erityisesti oltava 
pysyvästi käytettävissään riittävä määrä 
henkilöstöä, jonka pätevyyteen ja 
asiantuntemukseen sisältyy 
tekoälyteknologioiden, datan ja 
datalaskennan, perusoikeuksien ja terveys- 
ja turvallisuusriskien syvällinen 
ymmärtäminen sekä voimassa olevien 
standardien ja oikeudellisten vaatimusten 
tuntemus.

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille annetaan riittävät tekniset, 
taloudelliset ja henkilöstöresurssit, tilat ja 
infrastruktuuri, jotta ne voivat hoitaa 
tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. 
Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla 
on erityisesti oltava pysyvästi 
käytettävissään riittävä määrä henkilöstöä, 
jonka pätevyyteen ja asiantuntemukseen 
sisältyy tekoälyteknologioiden, datan ja 
datalaskennan, henkilötietojen suojan, 
perusoikeuksien ja terveys- ja 
turvallisuusriskien syvällinen 
ymmärtäminen sekä voimassa olevien 
standardien ja oikeudellisten vaatimusten 
tuntemus. Jäsenvaltioiden on arvioitava ja 
päivitettävä tässä kohdassa tarkoitettuja 
pätevyys- ja resurssivaatimuksia 
vuosittain.

Or. en

Tarkistus 217

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio helpottaa kokemusten 
vaihtoa kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välillä.

6. Komissio ja tekoälyneuvosto 
helpottavat kokemusten vaihtoa 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä.

Or. en
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Tarkistus 218

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat antaa ohjeita ja 
neuvoja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta, myös pienille 
tarjoajille. Kun kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset aikovat antaa 
tekoälyjärjestelmää koskevia ohjeita ja 
neuvoja muun unionin lainsäädännön 
kattamilla aloilla, kyseisen unionin 
lainsäädännön nojalla toimivaltaisia 
kansallisia viranomaisia on tarvittaessa 
kuultava. Jäsenvaltiot voivat myös 
perustaa yhden keskitetyn yhteyspisteen 
toimijoiden kanssa käytävää yhteydenpitoa 
varten.

7. Kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset voivat antaa ohjeita ja 
neuvoja tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta, myös pienille 
tarjoajille. Kun kansalliset toimivaltaiset 
viranomaiset aikovat antaa 
tekoälyjärjestelmää koskevia ohjeita ja 
neuvoja muun unionin lainsäädännön 
kattamilla aloilla, kyseisen unionin 
lainsäädännön nojalla toimivaltaisia 
kansallisia viranomaisia on tarvittaessa 
kuultava. Jäsenvaltioiden on myös 
perustettava yksi keskitetty yhteyspiste 
toimijoiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa käytävää yhteydenpitoa varten.

Or. en

Tarkistus 219

Ehdotus asetukseksi
59 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

59 a artikla
Kansallisten valvontaviranomaisten 

välinen yhteistyömekanismi tapauksissa, 
joissa on osallisena vähintään kaksi 

jäsenvaltiota
1. Jokaisen kansallisen 
valvontaviranomaisen on hoidettava sille 
tämän asetuksen mukaisesti annetut 
tehtävät ja käytettävä sille tämän 
asetuksen mukaisesti annettuja valtuuksia 
oman jäsenvaltionsa alueella.
2. Tapauksissa, joissa on osallisena 
vähintään kaksi kansallista 
valvontaviranomaista, johtavana 
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kansallisena valvontaviranomaisena 
pidetään sen jäsenvaltion kansallista 
valvontaviranomaista, johon kyseisen 
tekoälyjärjestelmän tarjoaja tai käyttäjä 
on sijoittautunut tai johon valtuutettu 
edustaja on nimetty.
3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa asianomaisten kansallisten 
valvontaviranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä ja toimitettava toisilleen kaikki 
merkitykselliset tiedot hyvissä ajoin. 
Kansallisten valvontaviranomaisten on 
tehtävä yhteistyötä yhteisymmärrykseen 
pääsemiseksi.
4. Jos kahden tai useamman 
kansallisen valvontaviranomaisen välillä 
on vakava erimielisyys, kansallisten 
valvontaviranomaisten on ilmoitettava 
asiasta tekoälyneuvostolle ja toimitettava 
sille viipymättä kaikki tapaukseen liittyvät 
merkitykselliset tiedot.
5. Tekoälyneuvosto antaa 
kansallisille valvontaviranomaisille 
suosituksen kolmen kuukauden kuluessa 
4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 220

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa EU:n tietokannan, 
joka sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 6 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
suuririskisistä tekoälyjärjestelmistä, jotka 
on rekisteröity 51 artiklan mukaisesti, ja 
pitää sitä yllä.

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa EU:n tietokannan, 
joka sisältää 2 ja 2 a kohdassa tarkoitetut 
tiedot 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
suuririskisistä tekoälyjärjestelmistä, jotka 
on rekisteröity 51 artiklan mukaisesti, ja 
tällaisia järjestelmiä käyttävistä 
viranomaisista ja unionin toimielimistä, 
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elimistä, laitoksista ja virastoista, sekä 
pitää sitä yllä.

Or. en

Tarkistus 221

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarjoajien on tallennettava 
tietokantaan liitteessä VIII luetellut tiedot. 
Komissio antaa niille teknistä ja 
hallinnollista tukea.

2. Tarjoajien on tallennettava 
tietokantaan liitteessä VIII olevassa 1 
kohdassa luetellut tiedot. Komissio antaa 
niille teknistä ja hallinnollista tukea.

Or. en

Tarkistus 222

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Käyttäjien, jotka ovat viranomaisia 
tai unionin toimielimiä, elimiä, laitoksia 
tai virastoja taikka toimivat näiden 
puolesta, on tallennettava EU:n 
tietokantaan liitteessä VIII olevassa 2 
kohdassa luetellut tiedot. Komissio antaa 
niille teknistä ja hallinnollista tukea.

Or. en

Tarkistus 223

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. EU:n tietokannan sisältämien 
tietojen on oltava yleisön saatavilla.

3. EU:n tietokannan sisältämien 
tietojen on oltava yleisön saatavilla, 
käyttäjäystävällisiä ja saavutettavia, 
helposti selattavia ja koneluettavia.

Or. en

Tarkistus 224

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. EU:n tietokannassa saa olla 
henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on 
tarpeen tämän asetuksen mukaista tietojen 
keräämistä ja käsittelyä varten. Näihin 
tietoihin on sisällyttävä niiden 
luonnollisten henkilöiden nimet ja 
yhteystiedot, jotka ovat vastuussa 
järjestelmän rekisteröinnistä ja joilla on 
laillinen oikeus edustaa tarjoajaa.

4. EU:n tietokannassa saa olla 
henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on 
tarpeen tämän asetuksen mukaista tietojen 
keräämistä ja käsittelyä varten. Näihin 
tietoihin on sisällyttävä niiden 
luonnollisten henkilöiden nimet ja 
yhteystiedot, jotka ovat vastuussa 
järjestelmän rekisteröinnistä ja joilla on 
laillinen oikeus edustaa tarjoajaa tai 
käyttäjää, joka on viranomainen tai 
unionin toimielin, elin, laitos tai virasto.

Or. en

Tarkistus 225

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio on EU:n tietokannan 
rekisterinpitäjä. Se varmistaa myös 
riittävän teknisen ja hallinnollisen tuen 
tarjoajille.

5. Komissio on EU:n tietokannan 
rekisterinpitäjä.

Or. en
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Tarkistus 226

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Markkinoille saattamisen jälkeisen 
seurantajärjestelmän on perustuttava 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevaan suunnitelmaan. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevan suunnitelman on oltava 
osa liitteessä IV tarkoitettua teknistä 
dokumentaatiota. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset säännökset 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevan suunnitelman mallista 
ja suunnitelmaan sisällytettävistä tiedoista.

3. Markkinoille saattamisen jälkeisen 
seurantajärjestelmän on perustuttava 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevaan suunnitelmaan. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
seurantaa koskevan suunnitelman on oltava 
osa liitteessä IV tarkoitettua teknistä 
dokumentaatiota. Komissio hyväksyy 
viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [12 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] täytäntöönpanosäädöksen, 
jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännökset markkinoille saattamisen 
jälkeistä seurantaa koskevan suunnitelman 
mallista ja suunnitelmaan sisällytettävistä 
tiedoista.

Or. en

Tarkistus 227

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Unionin markkinoille saatettujen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien on ilmoitettava kaikista kyseisten 
järjestelmien vakavista vaaratilanteista tai 
kaikista toimintahäiriöistä, jotka rikkovat 
perusoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun 
unionin lainsäädännön mukaisia 
velvoitteita, niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa 
kyseinen vaaratilanne tai rikkominen 
tapahtui.

Unionin markkinoille saatettujen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajien sekä käyttäjien, kun käyttäjä on 
havainnut vakavan vaaratilanteen tai 
toimintahäiriön, on ilmoitettava kaikista 
kyseisten järjestelmien vakavista 
vaaratilanteista tai kaikista 
toimintahäiriöistä, jotka rikkovat 
perusoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun 
unionin lainsäädännön mukaisia 
velvoitteita, niiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisille, joissa 
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kyseinen vaaratilanne tai rikkominen 
tapahtui, ja tarvittaessa komissiolle.

Or. en

Tarkistus 228

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällainen ilmoitus on tehtävä välittömästi 
sen jälkeen, kun tarjoaja on todennut syy-
yhteyden tekoälyjärjestelmän ja 
vaaratilanteen tai toimintahäiriön välillä tai 
tällaisen yhteyden kohtuullisen 
todennäköisyyden, ja joka tapauksessa 
viimeistään 15 päivän kuluttua siitä, kun 
vakava vaaratilanne tai toimintahäiriö on 
tullut tarjoajan tietoon.

Tällainen ilmoitus on tehtävä välittömästi 
sen jälkeen, kun tarjoaja tai tapauksen 
mukaan käyttäjä on todennut syy-
yhteyden tekoälyjärjestelmän ja 
vaaratilanteen tai toimintahäiriön välillä tai 
tällaisen yhteyden kohtuullisen 
todennäköisyyden, ja joka tapauksessa 
viimeistään 72 tunnin kuluttua siitä, kun 
vakava vaaratilanne tai toimintahäiriö on 
tullut tarjoajan tai tapauksen mukaan 
käyttäjän tietoon.

Or. en

Perustelu

Määräaika on lyhennetty kolmeen päivään, jotta se vastaisi yleisessä tietosuoja-asetuksessa 
säädettyjä raportointivelvoitteiden määräaikoja.

Tarkistus 229

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Todettuaan syy-yhteyden 
tekoälyjärjestelmän ja vakavan 
vaaratilanteen tai toimintahäiriön välillä 
tai tällaisen yhteyden kohtuullisen 
todennäköisyyden tarjoajien on 
toteutettava asianmukaiset korjaavat 
toimenpiteet 21 artiklan mukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 230

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Saatuaan ilmoituksen 
perusoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun 
unionin lainsäädännön mukaisten 
velvoitteiden rikkomisesta 
markkinavalvontaviranomaisen on 
ilmoitettava asiasta 64 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuille kansallisille viranomaisille tai 
elimille. Komissio laatii erityiset ohjeet, 
joilla helpotetaan 1 kohdassa säädettyjen 
velvoitteiden noudattamista. Ohjeet on 
annettava viimeistään 12 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

2. Saatuaan ilmoituksen 
perusoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun 
unionin lainsäädännön mukaisten 
velvoitteiden rikkomisesta 
markkinavalvontaviranomaisen on 
ilmoitettava asiasta 64 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuille kansallisille viranomaisille tai 
elimille. Komissio laatii erityiset ohjeet, 
joilla helpotetaan 1 kohdassa säädettyjen 
velvoitteiden noudattamista. Ohjeet on 
annettava viimeistään ... päivänä ...kuuta 
... [tämän asetuksen voimaantulo], ja niitä 
on tarkasteltava uudelleen vuosittain.

Or. en

Tarkistus 231

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sellaisten liitteessä III olevan 5 
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien osalta, 
joita saattavat markkinoille tai ottavat 
käyttöön tarjoajat, jotka ovat direktiivillä 
2013/36/EU säänneltyjä luottolaitoksia, 
sekä sellaisten suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien osalta, jotka ovat 
asetuksen (EU) 2017/745 ja asetuksen 
(EU) 2017/746 soveltamisalaan kuuluvien 
laitteiden turvakomponentteina tai jotka 
itse ovat laitteita, vakavista vaaratilanteista 
tai toimintahäiriöistä ilmoittaminen on 

3. Sellaisten liitteessä III olevan 5 
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien osalta, 
joita saattavat markkinoille tai ottavat 
käyttöön tarjoajat, jotka ovat direktiivillä 
2013/36/EU säänneltyjä luottolaitoksia, 
sekä sellaisten suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien osalta, jotka ovat 
asetuksen (EU) 2017/745 ja asetuksen 
(EU) 2017/746 soveltamisalaan kuuluvien 
laitteiden turvakomponentteina tai jotka 
itse ovat laitteita, vakavista vaaratilanteista 
tai toimintahäiriöistä ilmoittaminen on tätä 
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rajoitettava tapauksiin, jotka merkitsevät 
perusoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun 
unionin lainsäädännön mukaisten 
velvoitteiden rikkomista.

asetusta sovellettaessa rajoitettava 
tapauksiin, jotka merkitsevät 
perusoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun 
unionin lainsäädännön mukaisten 
velvoitteiden rikkomista.

Or. en

Tarkistus 232

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansallisten 
valvontaviranomaisten on ilmoitettava 
tekoälyneuvostolle vuosittain niille tämän 
artiklan mukaisesti ilmoitetuista vakavista 
vaaratilanteista ja toimintahäiriöistä.

Or. en

Tarkistus 233

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisen valvontaviranomaisen 
on raportoitava säännöllisesti komissiolle 
asiaankuuluvien markkinavalvontatoimien 
tuloksista. Kansallisen 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
viipymättä komissiolle ja asianomaisille 
kansallisille kilpailuviranomaisille kaikki 
markkinavalvontatoimien yhteydessä esiin 
tulleet tiedot, joilla voi olla merkitystä 
unionin kilpailulainsäädännön 
soveltamisen kannalta.

2. Kansallisen valvontaviranomaisen 
on raportoitava vuosittain komissiolle 
asiaankuuluvien markkinavalvontatoimien 
tuloksista. Kansallisen 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava 
viipymättä komissiolle ja asianomaisille 
kansallisille kilpailuviranomaisille kaikki 
markkinavalvontatoimien yhteydessä esiin 
tulleet tiedot, joilla voi olla merkitystä 
unionin kilpailulainsäädännön 
soveltamisen kannalta.

Or. en
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Tarkistus 234

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Markkinavalvontaviranomaisille on 
toimiensa yhteydessä annettava täysi pääsy 
dataan ja dokumentaatioon, kuten 
tarjoajan käyttämiin koulutus-, validointi- 
ja testausdatajoukkoihin, myös 
sovellusrajapintojen (API) tai muiden 
etäkäytön mahdollistavien asianmukaisten 
teknisten välineiden ja työkalujen kautta.

1. Markkinavalvontaviranomaisille 
niiden suorittaessa toimiaan ja 
komissiolle sen toimiessa 68 a artiklan 
nojalla on annettava täysi pääsy tarjoajan 
tai tapauksen mukaan käyttäjän 
käyttämiin koulutus-, validointi- ja 
testausdatajoukkoihin, myös 
sovellusrajapintojen (API) tai muiden 
etäkäytön mahdollistavien asianmukaisten 
teknisten välineiden ja työkalujen kautta.

Or. en

Tarkistus 235

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Markkinavalvontaviranomaisille on 
perustellusta pyynnöstä myönnettävä pääsy 
tekoälyjärjestelmän lähdekoodiin, jos se on 
tarpeen sen arvioimiseksi, onko 
suuririskinen tekoälyjärjestelmä III osaston 
2 luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen.

2. Markkinavalvontaviranomaisille tai 
tapauksen mukaan komissiolle on 
perustellusta pyynnöstä myönnettävä pääsy 
tekoälyjärjestelmän lähdekoodiin, jos se on 
tarpeen sen arvioimiseksi, onko 
suuririskinen tekoälyjärjestelmä III osaston 
2 luvussa vahvistettujen vaatimusten 
mukainen.

Or. en

Tarkistus 236

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kansallisilla viranomaisilla tai 
elimillä, jotka valvovat tai panevat 
täytäntöön perusoikeuksien suojelua 
koskevan unionin lainsäädännön mukaisia 
velvoitteita liitteessä III tarkoitettujen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien käytön 
yhteydessä, on oltava valtuudet pyytää ja 
saada käyttöönsä tämän asetuksen nojalla 
luotu tai ylläpidetty dokumentaatio, kun se 
on tarpeen niiden toimivaltaan kuuluvien 
valtuuksien täyttämiseksi niiden 
lainkäyttöalueella. Asianomaisen 
viranomaisen tai elimen on ilmoitettava 
tällaisesta pyynnöstä asianomaisen 
jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiselle.

3. Kansallisilla viranomaisilla tai 
elimillä, jotka valvovat tai panevat 
täytäntöön perusoikeuksien suojelua 
koskevan unionin lainsäädännön mukaisia 
velvoitteita liitteessä III tarkoitettujen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien käytön 
yhteydessä, on oltava valtuudet pyytää ja 
saada käyttöönsä tämän asetuksen nojalla 
luotu tai ylläpidetty dokumentaatio, kun se 
on tarpeen niiden toimivaltaan kuuluvien 
valtuuksien täyttämiseksi niiden 
lainkäyttöalueella. Asianomaisen 
viranomaisen tai elimen on ilmoitettava 
tällaisesta pyynnöstä asianomaisen 
jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaiselle tai 
tapauksen mukaan komissiolle.

Or. en

Tarkistus 237

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos 3 kohdassa tarkoitettu 
dokumentaatio ei riitä sen selvittämiseen, 
onko perusoikeuksien suojaamiseksi 
tarkoitetun unionin lainsäädännön mukaisia 
velvoitteita rikottu, 3 kohdassa tarkoitettu 
viranomainen tai elin voi esittää 
markkinavalvontaviranomaiselle 
perustellun pyynnön järjestää suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän testaus teknisin 
keinoin. Markkinavalvontaviranomaisen on 
järjestettävä testaus pyynnön esittävän 
viranomaisen tai elimen tiiviillä 
myötävaikutuksella kohtuullisen ajan 
kuluessa pyynnön esittämisestä.

5. Jos 3 kohdassa tarkoitettu 
dokumentaatio ei riitä sen selvittämiseen, 
onko perusoikeuksien suojaamiseksi 
tarkoitetun unionin lainsäädännön mukaisia 
velvoitteita rikottu, 3 kohdassa tarkoitettu 
viranomainen tai elin voi esittää 
markkinavalvontaviranomaiselle tai 
tapauksen mukaan komissiolle perustellun 
pyynnön järjestää suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän testaus teknisin 
keinoin. Markkinavalvontaviranomaisen 
tai tapauksen mukaan komission on 
järjestettävä testaus pyynnön esittävän 
viranomaisen tai elimen tiiviillä 
myötävaikutuksella kohtuullisen ajan 
kuluessa pyynnön esittämisestä.
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Or. en

Tarkistus 238

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Riskin aiheuttavalla 
tekoälyjärjestelmällä tarkoitetaan tuotetta, 
joka aiheuttaa asetuksen (EU) 2019/1020 3 
artiklan 19 alakohdassa määritellyn riskin, 
siltä osin kuin on kyse ihmisten terveyteen 
tai turvallisuuteen tai perusoikeuksien 
suojeluun kohdistuvista riskeistä.

1. Riskin aiheuttavalla 
tekoälyjärjestelmällä tarkoitetaan tuotetta, 
joka aiheuttaa asetuksen (EU) 2019/1020 3 
artiklan 19 alakohdassa määritellyn riskin, 
siltä osin kuin on kyse ihmisten terveyteen 
tai turvallisuuteen tai perusoikeuksien 
suojeluun kohdistuvista riskeistä tai SEU-
sopimuksen 2 artiklassa vahvistetuista 
unionin arvoista.

Or. en

Tarkistus 239

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisella on 
riittävät perusteet katsoa, että 
tekoälyjärjestelmä aiheuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun riskin, sen on suoritettava 
arviointi siitä, täyttääkö kyseinen 
tekoälyjärjestelmä kaikki tässä asetuksessa 
säädetyt vaatimukset ja velvoitteet. Jos 
perusoikeuksien suojeluun liittyviä riskejä 
esiintyy, markkinavalvontaviranomaisen 
on ilmoitettava asiasta myös 64 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetuille asiaankuuluville 
kansallisille viranomaisille tai elimille. 
Asianomaisten toimijoiden on tehtävä 
tarvittaessa yhteistyötä 
markkinavalvontaviranomaisten ja muiden 
64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 

Jos jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisella on 
riittävät perusteet katsoa, että 
tekoälyjärjestelmä aiheuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun riskin, sen on suoritettava 
arviointi siitä, täyttääkö kyseinen 
tekoälyjärjestelmä kaikki tässä asetuksessa 
säädetyt vaatimukset ja velvoitteet. Jos 
perusoikeuksien suojeluun liittyviä riskejä 
esiintyy, markkinavalvontaviranomaisen 
on välittömästi ilmoitettava asiasta myös 
64 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille 
asiaankuuluville kansallisille 
viranomaisille tai elimille ja tehtävä 
tiivistä yhteistyötä niiden kanssa. 
Asianomaisten toimijoiden on tehtävä 
tarvittaessa yhteistyötä 
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kansallisten viranomaisten tai elinten 
kanssa.

markkinavalvontaviranomaisten ja muiden 
64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kansallisten viranomaisten tai elinten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 240

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomainen toteaa 
arvioinnin yhteydessä, että 
tekoälyjärjestelmä ei täytä tässä 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 
velvoitteita, sen on vaadittava viipymättä 
asianomaista toimijaa toteuttamaan kaikki 
asianmukaiset korjaavat toimenpiteet 
tekoälyjärjestelmän saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi tai 
tekoälyjärjestelmän poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi 
sellaisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa, 
joka on oikeassa suhteessa riskin 
luonteeseen ja jonka se asettaa.

Jos markkinavalvontaviranomainen ja 
tapauksen mukaan 64 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu kansallinen viranomainen 
toteaa arvioinnin yhteydessä, että 
tekoälyjärjestelmä ei täytä tässä 
asetuksessa säädettyjä vaatimuksia ja 
velvoitteita, sen on vaadittava viipymättä 
asianomaista toimijaa toteuttamaan kaikki 
asianmukaiset korjaavat toimenpiteet 
tekoälyjärjestelmän saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi tai 
tekoälyjärjestelmän poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi 
sellaisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa, 
joka on oikeassa suhteessa riskin 
luonteeseen ja jonka se asettaa.

Or. en

Tarkistus 241

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 
markkinavalvontaviranomainen katsoo, 
että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu sen 
kansalliselle alueelle, sen on ilmoitettava 

3. Kun 
markkinavalvontaviranomainen katsoo, 
että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu sen 
kansalliselle alueelle, sen on ilmoitettava 
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komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, 
jotka se ovat vaatinut toimijaa 
toteuttamaan.

tekoälyneuvostolle, komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja 
toimenpiteistä, jotka se ovat vaatinut 
toimijaa toteuttamaan.

Or. en

Tarkistus 242

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mikäli tekoälyjärjestelmään liittyvä 
toimija ei suorita riittäviä korjaavia 
toimenpiteitä 2 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson aikana, 
markkinavalvontaviranomaisen on 
toteutettava kaikki asianmukaiset 
väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään 
tekoälyjärjestelmän asettaminen saataville 
kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan 
sitä, poistetaan tekoälyjärjestelmä 
markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely. Viranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

5. Mikäli tekoälyjärjestelmään liittyvä 
toimija ei suorita riittäviä korjaavia 
toimenpiteitä 2 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson aikana, 
markkinavalvontaviranomaisen on 
toteutettava kaikki asianmukaiset 
väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään 
tekoälyjärjestelmän asettaminen saataville 
kansallisilla markkinoilla tai käyttöönotto 
taikka rajoitetaan näitä, poistetaan 
tekoälyjärjestelmä markkinoilta tai 
järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely. Viranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle, 
tekoälyneuvostolle ja muille jäsenvaltioille 
näistä toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 243

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki 
saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, 
erityisesti ne, jotka ovat tarpeen 
vaatimustenvastaisen tekoälyjärjestelmän 

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki 
saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, 
erityisesti ne, jotka ovat tarpeen 
vaatimustenvastaisen tekoälyjärjestelmän 



PR\1254442FI.docx 133/171 PE731.563v01-00

FI

tunnistamista ja tekoälyjärjestelmän 
alkuperän, siihen liittyvän väitetyn 
vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen 
ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden 
luonteen ja keston määrittämistä varten, 
sekä asianomaisen toimijan esittämät 
perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten 
on erityisesti ilmoitettava, johtuuko 
vaatimustenvastaisuus yhdestä tai 
useammasta seuraavista:

tunnistamista ja tekoälyjärjestelmän 
alkuperän, toimitusketjun, siihen liittyvän 
väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin 
luonteen ja toteutettujen kansallisten 
toimenpiteiden luonteen ja keston 
määrittämistä varten, sekä asianomaisen 
toimijan esittämät perustelut. 
Markkinavalvontaviranomaisten on 
erityisesti ilmoitettava, johtuuko 
vaatimustenvastaisuus yhdestä tai 
useammasta seuraavista:

Or. en

Tarkistus 244

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tekoälyjärjestelmä ei täytä III 
osaston 2 luvussa vahvistettuja 
vaatimuksia;

(a) tekoälyjärjestelmä ei täytä tässä 
asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia;

Or. en

Tarkistus 245

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Muiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten kuin 
menettelyn aloittaneen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut 
toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa 
olevat lisätiedot, jotka liittyvät 
asianomaisen tekoälyjärjestelmän 
vaatimustenvastaisuuteen, sekä 
vastalauseensa siinä tapauksessa, että 

7. Muiden jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten kuin 
menettelyn aloittaneen jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen on 
viipymättä ilmoitettava komissiolle, 
tekoälyneuvostolle ja muille jäsenvaltioille 
kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki 
niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka 
liittyvät asianomaisen tekoälyjärjestelmän 
vaatimustenvastaisuuteen, sekä 
vastalauseensa siinä tapauksessa, että 
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ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on 
erimielisyyttä.

ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on 
erimielisyyttä.

Or. en

Tarkistus 246

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Kaikkien jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että kyseistä tuotetta 
koskevat asianmukaiset rajoittavat 
toimenpiteet, kuten tuotteen vetäminen 
pois markkinoilta, toteutetaan viipymättä.

9. Kaikkien jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisten on 
varmistettava, että kyseistä 
tekoälyjärjestelmää koskevat 
asianmukaiset rajoittavat toimenpiteet, 
kuten tekoälyjärjestelmän vetäminen pois 
markkinoilta, toteutetaan viipymättä.

Or. en

Tarkistus 247

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a. Kansallisten 
valvontaviranomaisten on raportoitava 
vuosittain tekoälyneuvostolle kiellettyjen 
käytäntöjen mahdollisesta käytöstä ja 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
vakavista väärinkäyttötapauksista 
kyseisenä vuonna sekä toimenpiteistä, 
joita on toteutettu riskien poistamiseksi tai 
lieventämiseksi tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 248

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli kolmen kuukauden kuluessa 
65 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta jokin 
jäsenvaltio esittää vastalauseen toisen 
jäsenvaltion toteuttamasta toimenpiteestä 
tai mikäli komissio pitää toimenpidettä 
unionin lainsäädännön vastaisena, 
komissio kuulee viipymättä asianomaista 
jäsenvaltiota ja toimijaa tai toimijoita ja 
arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio 
päättää arvioinnin tulosten perusteella, 
onko kansallinen toimenpide perusteltu, 
yhdeksän kuukauden kuluessa 65 artiklan 
5 kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, ja 
ilmoittaa tällaisesta päätöksestä 
asianomaiselle jäsenvaltiolle.

1. Mikäli kolmen kuukauden kuluessa 
65 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta jokin 
jäsenvaltio esittää vastalauseen toisen 
jäsenvaltion toteuttamasta toimenpiteestä 
tai mikäli komissio pitää toimenpidettä 
unionin lainsäädännön vastaisena, 
komissio kuulee viipymättä asianomaista 
jäsenvaltiota ja toimijaa tai toimijoita ja 
arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio 
päättää arvioinnin tulosten perusteella, 
onko kansallinen toimenpide perusteltu, 
kolmen kuukauden kuluessa 65 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetusta ilmoituksesta, ja 
ilmoittaa tällaisesta päätöksestä 
asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Or. en

Tarkistus 249

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallisen toimenpiteen 
katsotaan olevan perusteltu, kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
vaatimustenvastainen tekoälyjärjestelmä 
vedetään pois markkinoilta, ja niiden on 
ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos 
kansallisen toimenpiteen ei katsota olevan 
perusteltu, asianomaisen jäsenvaltion on 
peruutettava toimenpide.

2. Jos kansallisen toimenpiteen 
katsotaan olevan perusteltu, kaikkien 
jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
vaatimustenvastainen tekoälyjärjestelmä 
vedetään viipymättä pois markkinoilta, ja 
niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle 
ja tekoälyneuvostolle. Jos kansallisen 
toimenpiteen ei katsota olevan perusteltu, 
asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava 
toimenpide.

Or. en
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Tarkistus 250

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomainen toteaa 65 
artiklan mukaisen arvioinnin 
suoritettuaan, että vaikka 
tekoälyjärjestelmä on tämän asetuksen 
mukainen, se aiheuttaa riskin ihmisten 
terveydelle tai turvallisuudelle, 
perusoikeuksien suojeluun tarkoitetun 
unionin lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisten velvoitteiden 
noudattamiselle tai muille yleisen edun 
suojaan liittyville näkökohdille, sen on 
vaadittava asianomaista toimijaa 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseinen tekoälyjärjestelmä ei markkinoille 
saatettaessa tai käyttöönotettaessa enää 
aiheuta kyseistä riskiä, tekoälyjärjestelmän 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen 
ajanjakson kuluessa, joka on oikeassa 
suhteessa riskin luonteeseen ja jonka se 
asettaa.

1. Jos jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomainen toteaa 
suoritettuaan 65 artiklan mukaisen 
arvioinnin tiiviissä yhteistyössä 64 artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun asiaankuuluvan 
kansallisen viranomaisen kanssa, että 
vaikka tekoälyjärjestelmä on tämän 
asetuksen mukainen, se aiheuttaa riskin 
ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, 
perusoikeuksien suojeluun tarkoitetun 
unionin lainsäädännön tai kansallisen 
lainsäädännön mukaisten velvoitteiden 
noudattamiselle, SEU-sopimuksen 2 
artiklassa vahvistetuille unionin arvoille 
tai muille yleisen edun suojaan liittyville 
näkökohdille, sen on vaadittava 
asianomaista toimijaa toteuttamaan kaikki 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että kyseinen 
tekoälyjärjestelmä ei markkinoille 
saatettaessa tai käyttöönotettaessa enää 
aiheuta kyseistä riskiä, tekoälyjärjestelmän 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen 
ajanjakson kuluessa, joka on oikeassa 
suhteessa riskin luonteeseen ja jonka se 
asettaa.

Or. en

Tarkistus 251

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion on välittömästi 
ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä 
kaikki saatavilla olevat tiedot, erityisesti 
tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen 
tekoälyjärjestelmän tunnistamista sekä sen 
alkuperän ja toimitusketjun, siihen liittyvän 
riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten 
toimenpiteiden luonteen ja keston 
määrittämistä varten.

3. Jäsenvaltion on välittömästi 
ilmoitettava asiasta komissiolle, 
tekoälyneuvostolle ja muille 
jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä 
kaikki saatavilla olevat tiedot, erityisesti 
tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen 
tekoälyjärjestelmän tunnistamista sekä sen 
alkuperän ja toimitusketjun, siihen liittyvän 
riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten 
toimenpiteiden luonteen ja keston 
määrittämistä varten.

Or. en

Tarkistus 252

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio osoittaa päätöksensä 
jäsenvaltioille.

5. Komissio osoittaa päätöksensä 
jäsenvaltioille. Se ilmoittaa päätöksestä 
välittömästi jäsenvaltioille ja 
asianomaisille toimijoille.

Or. en

Tarkistus 253

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vaatimustenmukaisuusmerkintä on 
kiinnitetty 49 artiklan vastaisesti;

(a) CE-merkintä on kiinnitetty 49 
artiklan vastaisesti;

Or. en
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Tarkistus 254

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaatimustenmukaisuusmerkintää 
ei ole kiinnitetty;

(b) CE-merkintää ei ole kiinnitetty;

Or. en

Tarkistus 255

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) tekninen dokumentaatio ei ole 
saatavilla;

Or. en

Tarkistus 256

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e b) EU:n tietokantaan rekisteröintiä ei 
ole tehty.

Or. en

Tarkistus 257

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
vaatimustenvastaisuus jatkuu, 
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
markkinoilla saataville asettamisen 
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen 
varmistamiseksi, että sitä koskeva 
palautusmenettely järjestetään tai se 
poistetaan markkinoilta.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
vaatimustenvastaisuus jatkuu, 
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin 
suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
markkinoilla saataville asettamisen 
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen 
varmistamiseksi, että sitä koskeva 
palautusmenettely järjestetään tai se 
poistetaan markkinoilta viipymättä. 
Asianomaisen jäsenvaltion on välittömästi 
ilmoitettava tekoälyneuvostolle 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 258

Ehdotus asetukseksi
VIII osasto – 3 a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a luku
Täytäntöönpanon valvontaa unionin 

tasolla koskevat erityissäännöt

Or. en

Perustelu

Lisätään uusi luku, jossa vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä komissio voi puuttua 
asetuksen täytäntöönpanoon. Luku kattaa 68 a–68 i artiklan, ja sen otsikko sijoitetaan näiden 
edelle.

Tarkistus 259

Ehdotus asetukseksi
68 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

68 a artikla
Komission väliintulo ja menettelyn 

aloittaminen
1. Komissio voi tekoälyneuvoston 
suosituksesta tai omasta aloitteestaan 
aloittaa menettelyn päätösten 
mahdolliseksi antamiseksi 67 e ja 71 
artiklan nojalla seuraavissa tapauksissa:
(a) komissiolla tai tekoälyneuvostolla 
on riittävät perusteet uskoa, että 
tekoälyjärjestelmä rikkoo tätä asetusta 
siten, että kyseessä on laajalle levinnyt 
rikkomus tai laajalle levinnyt rikkomus, 
jolla on unioninlaajuinen ulottuvuus;
(b) komissiolla tai tekoälyneuvostolla 
on riittävät perusteet uskoa, että kyseinen 
tekoälyjärjestelmä aiheuttaa riskin, joka 
vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa 
vähintään 45 miljoonaan unionin 
kansalaiseen;
(c) tekoälyjärjestelmän epäillään 
rikkoneen jotakin tämän asetuksen 
säännöksistä vähintään kahdessa 
jäsenvaltiossa, eivätkä asianomaisten 
jäsenvaltioiden asiaankuuluvat 
kansalliset valvontaviranomaiset ole 
ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin.
2. Jos komissio päättää aloittaa 
menettelyn 1 kohdan mukaisesti, se 
ilmoittaa asiasta tekoälyneuvostolle ja 
asianomaisille toimijoille. Kun kyseinen 
ilmoitus on annettu, asianomaisen 
jäsenvaltion kansallisella 
valvontaviranomaisella ei ole enää 
oikeutta toteuttaa asianomaista toimijaa 
koskevia tutkinta- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita 
toimenpiteitä, joita se toteuttaa komission 
pyynnöstä.
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3. Kansallisen valvontaviranomaisen 
on tiedon saatuaan viipymättä 
toimitettava komissiolle
(a) kaikki tiedot, joita kansallinen 
valvontaviranomainen on vaihtanut 
tekoälyneuvoston ja asianomaisen 
toimijan kanssa tapauksen mukaan 
rikkomiseen tai epäiltyyn rikkomiseen 
liittyen;
(b) tapauksen mukaan kansallisen 
valvontaviranomaisen asiakirja-aineisto, 
joka koskee tapauksen mukaan 
rikkomista tai epäiltyä rikkomista;
(c) muut kansallisen 
valvontaviranomaisen hallussa olevat 
tiedot, joilla voi olla merkitystä komission 
aloittaman menettelyn kannalta.
4. Komissio voi tämän artiklan 
mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi 
kutsua riippumattomia ulkopuolisia 
asiantuntijoita ja tarkastajia avustamaan 
komissiota sen tehtävissä ja tarjoamaan 
sille erityisasiantuntemusta tai -
tietämystä.

Or. en

Tarkistus 260

Ehdotus asetukseksi
68 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 b artikla
Komission tutkinta- ja 

täytäntöönpanovaltuudet
1. Täyttääkseen 68 a artiklan 
mukaiset tehtävänsä komissiolla on 
seuraavat tutkinta- ja 
täytäntöönpanovaltuudet:
(a) vaatia tekoälyjärjestelmän 
tarjoajia tai käyttäjiä toimittamaan 
tekoälyjärjestelmän 
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vaatimustenmukaisuutta ja teknisiä 
näkökohtia koskevat asiaankuuluvat 
asiakirjat, tekniset eritelmät, datan ja 
tiedot missä tahansa muodossa ja 
riippumatta tallennusvälineestä tai 
paikasta, jossa tällaisia asiakirjoja, 
teknisiä eritelmiä, dataa tai tietoja 
säilytetään, sekä ottamaan tai 
hankkimaan niistä jäljennökset;
(b) tutustua tekoälyjärjestelmään ja 
sen toimintaan liittyvään dataan ja 
dokumentaatioon 64 artiklan mukaisesti;
(c) vaatia tekoälyjärjestelmän 
tarjoajia tai käyttäjiä antamaan 
merkitykselliset tiedot 68 d artiklan 
mukaisesti;
(d) tehdä ennalta ilmoittamattomia 
paikalla tehtäviä tarkastuksia ja 
etätarkastuksia sekä fyysisiä tarkastuksia 
68 f artiklan mukaisesti;
(e) tehdä haastatteluja 68 e artiklan 
mukaisesti;
(f) käynnistää omasta aloitteestaan 
tutkimuksia, joiden tarkoituksena on 
havaita ja poistaa 
vaatimustenvastaisuuksia;
(g) määrätä tekoälyjärjestelmän 
tarjoajat ja käyttäjät toteuttamaan 
asianmukaiset toimet 
vaatimustenvastaisuuden tai riskin 
poistamiseksi 68 h artiklan mukaisesti ja 
hyväksymään tätä varten välitoimenpiteitä 
68 i artiklan mukaisesti;
(h) määrätä asianmukaisia 
toimenpiteitä 68 h artiklan mukaisesti;
(i) määrätä seuraamuksia 71 artiklan 
mukaisesti.
2. Täyttääkseen 1 kohdan mukaiset 
tehtävänsä komissio voi käyttää 
tutkimuksissaan näyttönä mitä tahansa 
tietoja, asiakirjoja, havaintoja, lausuntoja 
tai muuta tietoa riippumatta siitä, missä 
muodossa ja mille välineelle ne on 
tallennettu.
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3. Komissio ottaa tehtäväänsä 
hoitaessaan huomioon asianomaisen 
toimijan asetuksen (EU) 2019/1020 
18 artiklan mukaiset menettelylliset 
oikeudet.

Or. en

Tarkistus 261

Ehdotus asetukseksi
68 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 c artikla
Yhteistyö ja tiedonvaihto komission ja 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
välillä

1. Komissio ja kansallinen 
valvontaviranomainen tekevät tiivistä 
yhteistyötä.
2. Komissio toimii tiiviissä ja 
jatkuvassa yhteistyössä niiden 
jäsenvaltioiden kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansallisen valvontaviranomaisen kanssa, 
joilta se saa huomautuksia ja tietoja.
3. Komissiolla ja kunkin jäsenvaltion 
kansallisella valvontaviranomaisella on 
valtuudet toimittaa toisilleen kaikki 
tosiseikat tai oikeudelliset seikat, 
luottamukselliset tiedot mukaan lukien, ja 
käyttää niitä näyttönä. Näin tehdessään 
niiden on noudatettava tietojen 
luottamuksellisuutta 70 artiklan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 262

Ehdotus asetukseksi
68 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 d artikla
Komission valtuudet pyytää tietoja

1. Tämän luvun mukaisten 
tehtäviensä suorittamiseksi komissio voi 
vaatia asianomaista toimijaa, joka on 
tietoinen tai jonka voidaan olettaa olevan 
tietoinen tapauksen mukaan rikkomista 
tai epäiltyä rikkomista koskevista 
tiedoista, myös 43 artiklassa tarkoitettua 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
suorittavia organisaatioita, toimittamaan 
tällaiset tiedot kohtuullisessa 
määräajassa, joka on enintään 15 päivää.
2. Kun komissio lähettää pelkän 
tietopyynnön asianomaiselle toimijalle, 
komissio mainitsee pyynnön 
oikeusperustan ja tarkoituksen, 
täsmentää, mitä tietoja tarvitaan, 
vahvistaa määräajan, jonka kuluessa 
tiedot on annettava, ja ilmoittaa 
seuraamukset, joita 71 artiklan mukaisesti 
määrätään tietojen toimittamatta 
jättämisestä tai virheellisten tai 
harhaanjohtavien tietojen toimittamisesta.
3. Kun komissio antaa päätöksen, 
jolla asianomaista toimijaa vaaditaan 
toimittamaan tietoja, komissio mainitsee 
sen oikeusperustan ja tarkoituksen, 
täsmentää, mitä tietoja tarvitaan, ja 
vahvistaa määräajan, jonka kuluessa 
tiedot on annettava. Se myös ilmoittaa 71 
artiklassa säädetyt seuraamukset. Lisäksi 
se ilmoittaa oikeudesta saattaa päätös 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
tutkittavaksi.
4. Asianomaisen toimijan ja 
henkilöiden, joilla on lain mukaan 
kelpoisuus edustaa sitä, on toimitettava 
pyydetyt tiedot.
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5. Komissio toimittaa viipymättä 
jäljennöksen kyseisestä tietopyynnöstä tai 
päätöksestä sen jäsenvaltion kansalliselle 
valvontaviranomaiselle, jossa 
asianomaisella toimijalla on 
päätoimipaikka tai laillinen edustaja.

Or. en

Tarkistus 263

Ehdotus asetukseksi
68 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 e artikla
Komission valtuudet tehdä haastatteluja 

ja kirjata lausumia
Voidakseen suorittaa sille 68 a artiklan 
mukaisesti annetut tehtävät komissio voi 
haastatella ketä tahansa luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka suostuu 
haastateltavaksi, tutkinnan kohteeseen 
liittyvien tapauksen mukaan rikkomista 
tai epäiltyä rikkomista koskevien tietojen 
keräämiseksi.

Or. en

Tarkistus 264

Ehdotus asetukseksi
68 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 f artikla
Komission tarkastusvaltuudet

1. Voidakseen suorittaa sille tässä 
asetuksessa annetut tehtävät komissio voi 
tehdä kaikki tarvittavat tarkastukset. 
Komissio voi erityisesti hankkia 
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tekoälyjärjestelmiin liittyviä näytteitä, 
myös etätarkastusten avulla, 
käänteismallintaa tekoälyjärjestelmiä, 
tutustua tekoälyjärjestelmän 
kehittämisessä ja toiminnassa käytettyihin 
datajoukkoihin ja algoritmeihin ja testata 
niitä sekä pyytää pääsyä lähdekoodiin.
2. Virkamiehillä ja muilla mukana 
olevilla henkilöillä, jotka komissio on 
valtuuttanut tekemään tarkastuksen, on 
valtuudet
(a) päästä kaikkiin tiloihin, joita 
tarjoaja tai käyttäjä käyttää 
tekoälyjärjestelmään liittyviin 
tarkoituksiin;
(b) tutkia kaikki tekoälyjärjestelmään 
liittyvät asiakirjat tai tallenteet 
riippumatta siitä, mille välineelle tällainen 
asiakirja tai tallenne on tallennettu;
(c) ottaa tai hankkia missä tahansa 
muodossa jäljennöksiä tai otteita 
tällaisesta asiakirjasta tai tallenteesta;
(d) pyytää keneltä tahansa toimijan tai 
käyttäjän edustajalta selvityksiä 
tarkastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen 
liittyvistä tosiseikoista ja asiakirjoista ja 
tallentaa saamansa vastaukset.
3. Virkamiesten ja muiden mukana 
olevien henkilöiden, jotka komissio on 
valtuuttanut tekemään tarkastuksen, on 
valtuuksiaan käyttäessään esitettävä 
kirjallinen valtuutus, jossa yksilöidään 
tarkastuksen kohde ja tarkoitus sekä 71 
artiklassa säädetyt seuraamukset, joita 
määrätään puutteellisten asiakirjojen 
toimittamisesta tai väärien tai 
harhaanjohtavien vastausten antamisesta 
esitettyihin kysymyksiin.
4. Tekoälyjärjestelmien tarjoajien ja 
käyttäjien on suostuttava kaikkiin 
komission päätöksellä määrättyihin 
tarkastuksiin.
5. Komissio ilmoittaa asiasta 
asianomaisen jäsenvaltion tai 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
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kansalliselle valvontaviranomaiselle tai 
kansallisille valvontaviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 265

Ehdotus asetukseksi
68 g artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 g artikla
Vaatimustenvastaisuus

1. Komissio antaa 
vaatimustenvastaisuutta koskevan 
päätöksen, jos se toteaa, että 
asianomainen toimija ei noudata yhtä tai 
useampaa tämän asetuksen 
asiaankuuluvaa säännöstä.
2. Ennen kuin komissio antaa 
päätöksen 1 kohdan nojalla, se ilmoittaa 
alustavat havaintonsa asianomaiselle 
toimijalle. Alustavissa havainnoissa 
komissio selittää toimenpiteet, jotka se 
aikoo toteuttaa tai jotka asianomaisen 
toimijan olisi sen mielestä toteutettava, 
jotta alustavissa havainnoissa esiin tuodut 
seikat voidaan korjata tehokkaasti.
3. Komissio määrää 1 kohdan nojalla 
annetussa päätöksessä asianomaisen 
toimijan toteuttamaan tarvittavat 
toimenpiteet päätöksen noudattamisen 
varmistamiseksi kohtuullisen ajan 
kuluessa sekä antamaan tietoja 
toimenpiteistä, joita toimija aikoo 
toteuttaa päätöksen noudattamiseksi.
4. Pantuaan 1 kohdan nojalla 
annetun päätöksen täytäntöön 
asianomaisen toimijan on toimitettava 
komissiolle kuvaus toimenpiteistä, jotka se 
on toteuttanut varmistaakseen päätöksen 
noudattamisen.
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5. Jos toimija ei toteuta 3 kohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä tai jos 
vaatimustenvastaisuus tai riski on 
edelleen olemassa, komissio toteuttaa 
asianmukaiset toimenpiteet, joihin voi 
kuulua kyseisen tekoälyjärjestelmän 
markkinoille saattamisen, käyttöönoton 
tai käytön kieltäminen tai rajoittaminen.
6. Jos komissio toteaa, että 1 kohdan 
edellytykset eivät täyty, se antaa päätöksen 
tutkimuksen päättämisestä.

Or. en

Tarkistus 266

Ehdotus asetukseksi
68 h artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 h artikla
Välitoimenpiteet

1. Kun on kyse menettelystä, jossa 
saatetaan antaa vaatimustenvastaisuutta 
koskeva päätös 68 h artiklan nojalla, ja 
on toimittava kiireesti yksityishenkilöille 
mahdollisesti aiheutuvan vakavan 
vahingon riskin vuoksi, komissio voi 
antaa päätöksen, jolla määrätään 
asianomaiseen toimijaan kohdistuvia 
välitoimenpiteitä rikkomisen alustavan 
toteamisen perusteella.
2. Edellä olevan 1 kohdan mukaista 
komission päätöstä sovelletaan tietyn 
ajanjakson ajan, ja sen voimassaoloa 
voidaan jatkaa sikäli kuin se on tarpeen ja 
aiheellista.

Or. en
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Tarkistus 267

Ehdotus asetukseksi
68 i artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 i artikla
Päätösten julkaiseminen

1. Komissio julkaisee 68 h ja 68 i 
artiklan nojalla antamansa päätökset, 
niiden henkilöiden nimet, joille päätökset 
on osoitettu, ja päätösten pääasiallisen 
sisällön, mukaan lukien mahdolliset 71 
artiklan nojalla määrätyt seuraamukset.
2. Julkaistaessa on otettava 
huomioon asianomaisen toimijan 
oikeudet ja oikeutetut edut.

Or. en

Tarkistus 268

Ehdotus asetukseksi
VIII osasto – 3 b luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b luku
Oikeussuojakeinot

Or. en

Perustelu

On aiheellista lisätä uusi oikeussuojakeinoja koskeva luku. Sen otsikko sijoitetaan 68 j ja 68 k 
artiklan edelle.

Tarkistus 269

Ehdotus asetukseksi
68 j artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

68 j artikla
Valitusoikeus

1. Luonnollisilla henkilöillä tai 
luonnollisten henkilöiden ryhmillä, joihin 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva 
tekoälyjärjestelmä vaikuttaa, on oikeus 
tehdä valitus tällaisen tekoälyjärjestelmän 
tarjoajista tai käyttäjistä sen jäsenvaltion 
kansalliselle valvontaviranomaiselle, jossa 
heidän vakinainen asuinpaikkansa tai 
työpaikkansa sijaitsee tai jossa väitetty 
rikkominen tapahtui, jos he katsovat, että 
heidän terveytensä, turvallisuutensa tai 
perusoikeutensa ovat vaarantuneet.
2. Luonnollisilla henkilöillä tai 
luonnollisten henkilöiden ryhmillä on 
oikeus tulla kuulluksi valituksen 
käsittelymenettelyssä ja kaikkien 
sellaisten tutkimusten yhteydessä, joita 
valvontaviranomaiset tekevät heidän 
valituksensa johdosta.
3. Kansallisen valvontaviranomaisen, 
jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava 
valituksen tekijöille valituksen 
etenemisestä ja ratkaisusta. Kansallisen 
valvontaviranomaisen on erityisesti 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
vastaanottamiensa valitusten tutkimisen 
saattamiseksi päätökseen, ja sen on 
annettava kolmen kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta valituksen 
tekijälle alustava vastaus, jossa 
ilmoitetaan toimenpiteet, joihin se aikoo 
ryhtyä, sekä mahdolliset seuraavat 
menettelyn vaiheet.
4. Kansallisen valvontaviranomaisen 
on viipymättä ja viimeistään kuuden 
kuukauden kuluttua valituksen 
jättämispäivästä tehtävä päätös 
valituksesta, myös mahdollisuudesta 
käyttää 68 k artiklan mukaisia 
oikeussuojakeinoja.



PR\1254442FI.docx 151/171 PE731.563v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 270

Ehdotus asetukseksi
68 k artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 k artikla
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
kansallista valvontaviranomaista vastaan
1. Luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä sekä luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
ryhmillä on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin heitä itseään 
koskevaa kansallisen 
valvontaviranomaisen tekemää 
oikeudellisesti sitovaa päätöstä vastaan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
muita kuin oikeudellisia 
oikeussuojakeinoja.
2. Luonnollisilla henkilöillä ja 
oikeushenkilöillä sekä luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
ryhmillä on oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin, jos kansallinen 
valvontaviranomainen ei käsittele 
valitusta, ei ilmoita valituksen tekijälle 68 
a artiklan 3 kohdan mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa valituksen 
etenemisestä tai alustavasta ratkaisusta 
taikka ei noudata 68 a artiklan 4 kohdan 
mukaista velvollisuuttaan tehdä 
valituksesta lopullinen päätös kuuden 
kuukauden kuluessa tai 65 artiklan 
mukaisia velvollisuuksiaan, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita 
hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai 
muita kuin oikeudellisia 
oikeussuojakeinoja.
3. Kanne kansallista 
valvontaviranomaista vastaan on 
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nostettava sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, johon viranomainen on 
sijoittautunut.

Or. en

Tarkistus 271

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tämän asetuksen tehokasta 
täytäntöönpanoa, etenkin tarkastuksia, 
tutkimuksia ja auditointeja varten; c) 
yleisiä ja kansallisia turvallisuusetuja;

(b) tämän asetuksen tehokasta 
täytäntöönpanoa, etenkin tarkastuksia, 
tutkimuksia ja auditointeja varten;

Or. en

Tarkistus 272

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) yleisiä ja kansallisia 
turvallisuusetuja;

Or. en

Tarkistus 273

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission, tekoälyneuvoston ja 
tämän asetuksen soveltamiseen 
osallistuvien kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten ja ilmoitettujen laitosten on 
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otettava käyttöön asiaankuuluvat 
kyberturvallisuutta koskevat ja 
organisatoriset toimenpiteet tehtäviensä 
suorittamisen ja toimintansa yhteydessä 
saamiensa tietojen ja datan 
turvallisuuden ja luottamuksellisuuden 
suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 274

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sanotun rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista, kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välillä sekä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
välillä luottamuksellisesti vaihdettuja 
tietoja ei saa paljastaa kuulematta 
etukäteen sitä kansallista toimivaltaista 
viranomaista, jolta tiedot ovat peräisin, 
sekä käyttäjää, kun lainvalvonta-, 
maahanmuutto- tai 
turvapaikkaviranomaiset käyttävät 
liitteessä III olevassa 1, 6 ja 7 kohdassa 
tarkoitettuja suuririskisiä 
tekoälyjärjestelmiä, jos tietojen 
paljastaminen vaarantaisi yleiset ja 
kansalliset turvallisuusedut.

Sanotun rajoittamatta 1 ja 1 a kohdan 
soveltamista, kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten välillä sekä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten ja komission 
välillä luottamuksellisesti vaihdettuja 
tietoja ei saa paljastaa kuulematta 
etukäteen sitä kansallista toimivaltaista 
viranomaista, jolta tiedot ovat peräisin, 
sekä käyttäjää, kun lainvalvonta-, 
maahanmuutto- tai 
turvapaikkaviranomaiset käyttävät 
liitteessä III olevassa 1, 6 ja 7 kohdassa 
tarkoitettuja suuririskisiä 
tekoälyjärjestelmiä, jos tietojen 
paljastaminen vaarantaisi yleiset ja 
kansalliset turvallisuusedut.

Or. en

Tarkistus 275

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta eivät 
vaikuta komission, jäsenvaltioiden ja 

3. Edellä oleva 1, 1 a ja 2 kohta eivät 
vaikuta komission, jäsenvaltioiden ja 
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ilmoitettujen laitosten tiedonvaihtoa ja 
varoitusten antamista koskeviin oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin eivätkä asianomaisten 
osapuolten tiedonantovelvollisuuteen 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden mukaisesti.

ilmoitettujen laitosten tiedonvaihtoa ja 
varoitusten antamista koskeviin oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin eivätkä asianomaisten 
osapuolten tiedonantovelvollisuuteen 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 276

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio ja jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa vaihtaa luottamuksellisia 
tietoja sellaisten kolmansien maiden 
sääntelyviranomaisten kanssa, joiden 
kanssa ne ovat tehneet kahdenvälisiä tai 
monenvälisiä luottamuksellisuutta 
suojaavia järjestelyjä, joilla taataan riittävä 
luottamuksellisuuden taso.

4. Jos se on ehdottomasti tarpeen, 
komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa 
luottamuksellisia tietoja sellaisten 
kolmansien maiden sääntelyviranomaisten 
kanssa, joiden kanssa ne ovat tehneet 
kahdenvälisiä tai monenvälisiä 
luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä, 
joilla taataan riittävä luottamuksellisuuden 
taso.

Or. en

Tarkistus 277

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Seuraamukset Seuraamukset ja sakot

Or. en

Tarkistus 278

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä ja toimenpiteistä 
komissiolle ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä ja toimenpiteistä 
komissiolle ja tekoälyneuvostolle ja 
ilmoitettava viipymättä niihin vaikuttavista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Tarkistus 279

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio voi VIII osaston 4 luvun 
mukaisesti antaa päätöksen, jolla 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
tarjoajille ja käyttäjille määrätään sakko 
3–6 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 280

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Sen lisäksi, mitä 8 a kohdassa 
säädetään, komissio voi antaa päätöksen, 
jolla asianomaiselle toimijalle määrätään 
sakko, joka on enintään kaksi prosenttia 
sen edellisen tilikauden 
kokonaisliikevaihdosta, jos toimija 
tahallisesti tai tuottamuksellisesti
(a) ei toimita tietoja komissiolle 
komission päätöksessä asetettuun 
määräaikaan mennessä;
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(b) ei oikaise henkilöstönsä jäsenen 
antamia virheellisiä, puutteellisia tai 
harhaanjohtavia tietoja komission 
päätöksessä asetettuun määräaikaan 
mennessä taikka jättää toimittamatta tai 
kieltäytyy toimittamasta täydellisiä tietoja;
(c) ei suostu 68 f artiklan mukaiseen 
etätarkastukseen tai paikan päällä 
tehtävään tarkastukseen.

Or. en

Tarkistus 281

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 8 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 c. Komissio ja kansalliset 
valvontaviranomaiset ilmoittavat 
tekoälyneuvostolle vuosittain sakot, jotka 
ne ovat määränneet tämän artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 282

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämän artiklan mukaisesti 
määrätyillä sakoilla kerätyt varat otetaan 
unionin yleiseen talousarvioon.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Tarkistus 283

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
ilmoittaa tekoälyneuvostolle vuosittain 
sakot, jotka se on määrännyt tämän 
artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 284

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio arvioi, onko liitteessä III 
olevaa luetteloa tarpeen muuttaa, kerran 
vuodessa tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen.

1. Komissio arvioi, onko liitteessä III 
olevaa luetteloa tarpeen muuttaa, kerran 
vuodessa tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen ja säännöllisesti tekoälyneuvoston 
antaman suosituksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 285

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeistään [kolmen vuoden 
kuluttua 85 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] ja sen jälkeen neljän 
vuoden välein komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
raportit tämän asetuksen arvioinnista ja 
uudelleentarkastelusta. Raportit 
julkaistaan.

2. Viimeistään [kahden vuoden 
kuluttua 85 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetusta tämän asetuksen 
soveltamispäivästä] ja sen jälkeen kahden 
vuoden välein komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
raportit tämän asetuksen arvioinnista ja 
uudelleentarkastelusta. Raportit 
julkaistaan.
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Or. en

Tarkistus 286

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kun komissio tekee 1–4 kohdassa 
tarkoitettuja arviointeja ja 
uudelleentarkasteluja, se ottaa huomioon 
tekoälyneuvostolta, Euroopan parlamentilta 
ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta 
elimiltä ja muista lähteistä saadut 
näkemykset ja havainnot.

6. Kun komissio tekee 1–4 kohdassa 
tarkoitettuja arviointeja ja 
uudelleentarkasteluja, se ottaa huomioon 
tekoälyneuvostolta, Euroopan parlamentilta 
ja neuvostolta, tasa-arvoelimiltä sekä 
muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista 
lähteistä saadut näkemykset ja havainnot ja 
kuulee asiaankuuluvia ulkopuolisia 
sidosryhmiä, erityisesti niitä, joihin 
tekoälyjärjestelmät saattavat vaikuttaa, 
niiden etuja edustavia organisaatioita, 
tiedeyhteisöä, työmarkkinaosapuolia ja 
kansalaisyhteiskuntaa.

Or. en

Tarkistus 287

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi 
turvakomponentteina tieliikenteen sekä 
vesi-, kaasu-, lämmitys- ja sähköhuollon 
hallinnassa ja toiminnassa.

(a) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi turva- tai 
varmuuskomponentteina tieliikenteen, 
vesi-, kaasu-, lämmitys- ja sähköhuollon 
sekä internetin hallinnassa ja toiminnassa.

Or. en

Tarkistus 288

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi oppilaiden 
arviointiin yleissivistävissä ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa tai 
oppilaitoksiin pääsyyn yleisesti 
vaadittavien kokeiden osallistujien 
arviointiin.

(b) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi oppilaiden 
arviointiin yleissivistävissä ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa tai 
oppilaitoksiin pääsyyn yleisesti 
vaadittavien kokeiden osallistujien 
arviointiin, oppimistavoitteiden 
määrittämiseen ja yksilöllisten 
oppimistehtävien osoittamiseen oppilaille.

Or. en

Tarkistus 289

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Tekoälyjärjestelmät, joita lasten on 
tarkoitus käyttää tavoilla, joilla on 
merkittävä vaikutus heidän 
henkilökohtaiseen kehitykseensä, 
esimerkiksi yksilöllisen opetuksen tai 
heidän kognitiivisen tai tunne-elämän 
kehityksensä kautta.

Or. en

Tarkistus 290

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi luonnollisten 
henkilöiden luottokelpoisuuden arviointiin 
tai heidän luottopisteytyksensä 
määrittämiseen, lukuun ottamatta 

(b) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi luonnollisten 
henkilöiden luottokelpoisuuden arviointiin 
tai heidän luottopisteytyksensä 
määrittämiseen;
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tekoälyjärjestelmiä, jotka pienet tarjoajat 
ovat ottaneet käyttöön omaan käyttöönsä;

Or. en

Tarkistus 291

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 5 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu luonnollisten henkilöiden 
sairausvakuutus- ja 
henkivakuutuskelpoisuutta koskevien 
päätösten tekemiseen tai avuksi tällaisessa 
päätöksenteossa;

Or. en

Tarkistus 292

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi pelastus- ja 
ensihoitopalvelujen lähettämisessä tai 
tärkeysjärjestyksen määrittämisessä, 
mukaan lukien palokunta ja lääkintäapu.

(c) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi luonnollisten 
henkilöiden soittamien hätäpuhelujen 
arvioinnissa ja luokittelussa tai pelastus- 
ja ensihoitopalvelujen lähettämisessä tai 
tärkeysjärjestyksen määrittämisessä, 
mukaan lukien poliisi ja 
lainvalvontaviranomaiset, palokunta ja 
lääkintäapu, sekä kiireellistä 
sairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden 
luokittelussa.

Or. en
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Tarkistus 293

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Tekoälyjärjestelmät, joita 
lainvalvontaviranomaisten on tarkoitus 
käyttää luonnollisten henkilöiden 
yksilöllisessä riskinarvioinnissa, jotta 
voidaan arvioida riskiä siitä, että 
luonnollinen henkilö syyllistyy rikokseen 
tai rikoksen uusimiseen, tai jotta voidaan 
arvioida rikosten mahdollisiin uhreihin 
kohdistuvaa riskiä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ennakoiva poliisitoiminta lisättiin 5 alakohtaan.

Tarkistus 294

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 6 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Tekoälyjärjestelmät, joita 
lainvalvontaviranomaisten on tarkoitus 
käyttää todellisen tai mahdollisen 
rikoksen esiintymisen tai toistumisen 
ennustamiseen direktiivin (EU) 2016/680 
3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
luonnollisten henkilöiden profiloinnin tai 
luonnollisten henkilöiden tai ryhmien 
persoonallisuuspiirteiden ja 
ominaispiirteiden tai aiemman rikollisen 
käyttäytymisen arvioinnin perusteella;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ennakoiva poliisitoiminta lisättiin 5 alakohtaan.
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Tarkistus 295

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 8 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Tekoälyjärjestelmät, joita 
puolueiden, poliittisten ehdokkaiden tai 
viranomaisten tai näiden puolesta 
toimivien henkilöiden on tarkoitus käyttää 
vaikuttaakseen luonnollisiin henkilöihin 
näiden äänestäessä paikallisissa, 
kansallisissa tai Euroopan parlamentin 
vaaleissa;

Or. en

Tarkistus 296

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 8 alakohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi paikallisissa, 
kansallisissa tai Euroopan parlamentin 
vaaleissa annettujen äänestyslippujen 
käsittelyyn tai laskentaan;

Or. en

Tarkistus 297

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Muut sovellukset
(a) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi sellaisen 



PR\1254442FI.docx 163/171 PE731.563v01-00

FI

kehittyneen tekstisisällön tuottamiseen 
ilman mainittavaa ihmisen panosta, joka 
ihmisestä vaikuttaisi virheellisesti ihmisen 
tuottamalta ja aidolta, kuten 
uutisartikkelit, mielipidekirjoitukset, 
romaanit, käsikirjoitukset ja tieteelliset 
artikkelit;
(b) Tekoälyjärjestelmät, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi todellisia 
luonnollisia henkilöitä selvästi 
muistuttavan ääni- tai videosisällön 
tuottamiseen tai manipuloimiseen tavalla, 
joka merkittävästi vääristää alkuperäistä 
tilannetta, merkitystä, sisältöä tai 
asiayhteyttä ja joka ihmisestä vaikuttaisi 
virheellisesti aidolta.

Or. en

Tarkistus 298

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) käyttöohjeet käyttäjälle sekä 
tarvittaessa asennusohjeet.

(g) käyttöohjeet käyttäjälle sekä 
tarvittaessa asennusohjeet 13 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 299

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) kuvaus tekoälyjärjestelmän 
toiminnasta ja esimerkkejä edustavista 
käyttötapauksista, joihin 
tekoälyjärjestelmä on tarkoitettu;
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Or. en

Tarkistus 300

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) tarvittaessa yksityiskohtainen ja 
helposti ymmärrettävä kuvaus odotetuista 
syötemuuttujista ja odotetusta 
syöttötietojen laadusta, jotka 
mahdollistavat suuririskinen 
tekoälyjärjestelmän asianmukaisen 
toiminnan;

Or. en

Tarkistus 301

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g c) yksityiskohtainen ja helposti 
ymmärrettävä kuvaus järjestelmän 
pääasiallisesta optimointitavoitteesta tai 
pääasiallisista optimointitavoitteista;

Or. en

Tarkistus 302

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g d) yksityiskohtainen ja helposti 
ymmärrettävä kuvaus suuririskisen 
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tekoälyjärjestelmän odotetusta tuotoksesta 
ja odotetusta tuotoksen laadusta;

Or. en

Tarkistus 303

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 1 alakohta – g e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g e) yksityiskohtaiset ja helposti 
ymmärrettävät ohjeet suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän tuotoksen 
tulkitsemiseksi;

Or. en

Tarkistus 304

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – g f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g f) esimerkkejä skenaarioista, joissa 
järjestelmää ei pitäisi käyttää.

Or. en

Tarkistus 305

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Luettelo kokonaan tai osittain 
sovelletuista yhdenmukaistetuista 
standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä; jos 
tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja ei 

6. Luettelo kokonaan tai osittain 
sovelletuista yhdenmukaistetuista 
standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä; jos 
tällaisia yhdenmukaistettuja standardeja ei 
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ole sovellettu, yksityiskohtainen kuvaus 
ratkaisuista, jotka on valittu III osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo 
sovelletuista muista asiaankuuluvista 
standardeista ja teknisistä eritelmistä;

ole sovellettu, yksityiskohtainen kuvaus 
ratkaisuista, jotka on valittu III osaston 2 
luvussa vahvistettujen vaatimusten 
täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo 
yhteisistä eritelmistä tai sovelletuista 
muista asiaankuuluvista standardeista ja 
teknisistä eritelmistä;

Or. en

Tarkistus 306

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos tekoälyjärjestelmään liittyy 
henkilötietojen käsittelyä, ilmoitus siitä, 
että tekoälyjärjestelmä täyttää asetusten 
(EU) 2016/679 ja (EU) 2018/1725 sekä 
direktiivin 2016/680 vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 307

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
antamispaikka ja päivämäärä, 
allekirjoittajan nimi ja tehtävä, tieto siitä, 
kenen puolesta tai nimissä kyseinen 
henkilö allekirjoittaa 
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen, sekä 
allekirjoitus.

7. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
antamispaikka ja päivämäärä, allekirjoitus, 
allekirjoittajan nimi ja tehtävä, tieto siitä, 
kenen puolesta tai nimissä kyseinen 
henkilö allekirjoittaa 
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen, sekä 
allekirjoitus.

Or. en
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Tarkistus 308

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kuvaus tekoälyjärjestelmän 
käyttötarkoituksesta;

5. Kuvaus tekoälyjärjestelmän 
suunnitellusta käyttötarkoituksesta tai 
kohtuudella ennakoitavissa olevista 
käyttötavoista;

Or. en

Tarkistus 309

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Käyttäjien, jotka ovat viranomaisia tai 
unionin toimielimiä, elimiä, laitoksia tai 
virastoja taikka toimivat näiden puolesta, 
on annettava 51 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti rekisteröitävistä suuririskisistä 
tekoälyjärjestelmistä seuraavat tiedot ja 
pidettävä ne ajan tasalla:
1. käyttäjän nimi, osoite ja 
yhteystiedot;
2. niiden henkilöiden nimi, osoite ja 
yhteystiedot, jotka toimittavat tietoja 
käyttäjän puolesta;
3. suuririskisen tekoälyjärjestelmän 
tuotenimi ja muut yksiselitteiset 
viitetiedot, joiden avulla käytetty 
tekoälyjärjestelmä voidaan tunnistaa ja 
jäljittää;
4. kuvaus tekoälyjärjestelmän 
käyttötarkoituksesta, mukaan lukien 
järjestelmän käytöllä tavoitellut erityiset 
tuotokset;
5. tiivistelmä tässä asetuksessa 
viranomaisille tai unionin toimielimille, 
virastoille, laitoksille tai elimille säädetyn 
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velvoitteen mukaisesti suoritetun 
perusoikeuksia koskevan 
vaikutustenarvioinnin tuloksista;
6. ilmoitus sovellettavien 
tietosuojasääntöjen noudattamisesta.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisesti 51 artiklan 2 kohtaan tehtyjen muutosten kanssa.
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PERUSTELUT

Esittelijät ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopassa kehitetyn ja käytetyn tekoälyn olisi oltava 
ihmiskeskeistä ja luotettavaa ja siinä olisi kunnioitettava perussopimuksissa vahvistettuja 
perusoikeuksia ja unionin arvoja. Sääntelyn ei kuitenkaan pitäisi haitata vaan pikemminkin 
tukea innovointia ja liiketoimintaympäristöä. Molemmat tavoitteet saavutetaan parhaiten 
lisäämällä oikeusvarmuutta ja selkeyttä koko asetusehdotuksessa, jotta voidaan tukea 
yksityistä sektoria ja viranomaisia uusien velvoitteiden noudattamisessa. Mietintöluonnos 
sisältää ne seikat, joista esittelijät pääsivät helposti yksimielisyyteen, ja siinä käsitellään 
kaikkia asetusehdotuksen keskeisiä osia. 

Soveltamisalan osalta esittelijät kannattavat komission ehdottamaa riskiperusteista 
lähestymistapaa. Toisin sanoen tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita sovelletaan ainoastaan 
kiellettyihin käytäntöihin, suuririskisiin tekoälyjärjestelmiin ja tiettyihin avoimuutta 
edellyttäviin tekoälyjärjestelmiin. Mitään tekoälyjärjestelmää ei pitäisi jättää ennalta sääntelyn 
ulkopuolelle joko niin, että sitä ei sisällytetä ”tekoälyn” määritelmään tai että luodaan 
poikkeuksia tietyntyyppisille tekoälyjärjestelmille, mukaan lukien yleiskäyttöinen tekoäly. Jos 
järjestelmien tarjoajat eivät objektiivisista syistä pysty täyttämään tämän asetuksen mukaisia 
velvoitteitaan, niiden olisi voitava tehdä käyttäjien kanssa sopimuksia vastuun jakamisesta. 
Keskeinen osa mietintöluonnosta on myös tekstin yhdenmukaistaminen yleisen tietosuoja-
asetuksen kanssa, sillä näiden kahden asetuksen olisi täydennettävä toisiaan tekoälyn 
kehittämisen ja käyttöönoton edistämiseksi Euroopassa. 

Kielletyistä käytännöistä esittelijät ovat sopineet, että luetteloon lisätään käytäntöjä, joissa on 
kyse ”ennakoivasta poliisitoiminnasta”, koska he ovat yhtä mieltä siitä, että vapaamielisissä 
yhteiskunnissa ei pidä käyttää teknologiaa tavalla, joka loukkaa keskeistä periaatetta 
syyttömyysolettamasta.

Suuririskiset tekoälyjärjestelmät ovat tämän asetuksen pääkohde, ja niitä varten esittelijät 
ehdottavat useiden käyttötapausten lisäämistä suuririskisten tekoälyjärjestelmien luetteloon. 
Koska lapset ovat erityisen haavoittuva ryhmä, tekoälyjärjestelmiä, joilla pyritään 
vaikuttamaan heidän kehitykseensä tai ohjaamaan sitä, olisi pidettävä suuririskisinä. 
Tekoälyjärjestelmät, joita ehdokkaat tai puolueet käyttävät vaikuttaakseen äänestäjiin 
paikallisissa, kansallisissa tai EU-vaaleissa, sekä annettujen äänten laskemiseen käytettävät 
tekoälyjärjestelmät voivat vaikuttaa jopa demokratian toimintaan, koska niiden kohteena on 
suuri määrä unionin kansalaisia. Niitä olisi sen vuoksi pidettävä suuririskisinä. Suuririskisinä 
pidetään myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään potilaiden luokitteluun 
terveydenhuoltoalalla, sekä tekoälyjärjestelmiä, joilla arvioidaan sairausvakuutus- ja 
henkivakuutuskelpoisuutta. On olemassa kahdenlaisia tekoälyjärjestelmiä, jotka voivat johtaa 
ihmisiä harhaan ja joihin olisi sen vuoksi sovellettava paitsi avoimuusvaatimuksia myös 
suuririskisille tekoälyjärjestelmille asetettuja vaatimuksia vaatimustenmukaisuudesta: 
todellisia henkilöitä jäljittelevät syväväärennökset ja toimituksellista sisältöä tuottavat 
”tekoälykirjoittajat”. Esittelijät korostavat, että suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä ei kielletä eikä 
niitä pidetä ei-toivottuina. Päinvastoin tässä asetuksessa säädettyjen vaatimustenmukaisuutta 
koskevien vaatimusten noudattaminen tekee tällaisista järjestelmistä luotettavampia, minkä 
seurauksena ne todennäköisemmin menestyvät Euroopan markkinoilla.
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Mietintöluonnoksessa tarkastellaan lähemmin vastuuketjua ja pyritään selkeyttämään ja 
tasapainottamaan joitakin säännöksiä. Datahallinnon alalla vahvistetaan johdonmukaisuutta 
yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa ja mahdollinen henkilötietojen käsittelyn 
lisäoikeusperusta poistetaan. Lisäksi selvennetään, että datajoukkojen ”virheettömyyden” olisi 
oltava yleinen tavoite, joka on saavutettava mahdollisimman pitkälle, eikä niinkään 
täsmällinen vaatimus. Lisäksi on selvennetty tapauksia, joissa datajoukot ovat käyttäjien 
hallussa ja tarjoaja vain rakentaa järjestelmän yleisarkkitehtuurin. Useimmissa selvennyksissä 
otetaan huomioon toimialan esittämät huolenaiheet, koska tekoälyn arvoketju ei aina ole 
lineaarinen ja arvoketjun eri toimijoiden vastuu on määriteltävä selkeästi.

Suuririskisten tekoälyjärjestelmien käyttäjillä on myös oma tehtävänsä EU:n kansalaisten 
terveyden, turvallisuuden ja perusoikeuksien sekä EU:n arvojen suojelemisessa: niiden on 
muun muassa varmistettava, että ne käyttävät päteviä henkilöitä huolehtimaan ihmisen 
suorittamasta suuririskisten tekoälyjärjestelmien valvonnasta, sekä aktiivisemmin ilmoitettava 
tekoälyyn liittyvistä vaaratilanteista tai järjestelmien toimintahäiriöistä, koska joskus niillä on 
parhaat edellytykset havaita tällaiset vaaratilanteet ja toimintahäiriöt. Viranomaiskäyttäjiin 
kohdistuu demokraattisissa yhteiskunnissa enemmän avoimuuteen liittyviä odotuksia. 
Viranomaisten, unionin toimielinten, virastojen ja elinten olisi rekisteröitävä suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien käyttö EU:n laajuiseen tietokantaan. Näin voidaan lisätä demokraattista 
valvontaa, julkista valvontaa ja vastuuvelvollisuutta sekä avoimuutta kansalaisia kohtaan 
tekoälyjärjestelmien käytöstä ihmisten elämään vaikuttavilla arkaluonteisilla aloilla. Lisäksi 
sellaisten liitteessä III tarkoitettujen suuririskisten tekoälyjärjestelmien käyttäjien, jotka 
tekevät tai auttavat tekemään luonnollisiin henkilöihin liittyviä päätöksiä, olisi ilmoitettava 
luonnollisille henkilöille, että heihin sovelletaan suuririskistä tekoälyjärjestelmää.

Useissa mietintöluonnoksen säännöksissä keskitytään hallintoon ja täytäntöönpanon 
valvontaan, sillä esittelijät ovat vakuuttuneita siitä, että ne ovat keskeisiä tekijöitä, joiden 
avulla tekoälysäädös voidaan panna tehokkaasti ja johdonmukaisesti täytäntöön kaikkialla 
unionissa ja saadaan luotua todelliset tekoälyn sisämarkkinat. 

Tätä varten tekoälyneuvoston tehtäviä on lisätty. Tekoälyneuvostolla olisi oltava 
merkittävämpi rooli asetuksen yhdenmukaisessa soveltamisessa sekä neuvojen ja suositusten 
antamisessa komissiolle – esimerkiksi tarpeesta muuttaa liitettä III – ja kansallisille 
valvontaviranomaisille. Tekoälyneuvoston olisi tarjottava foorumi kansallisten 
valvontaviranomaisten väliselle tiedonvaihdolle, ja sen olisi samalla toimittava kahden tai 
useamman jäsenvaltion viranomaisen välisten riitojen sovittelupaikkana, jotta voidaan välttää 
sisämarkkinoiden pirstoutuminen eriävän täytäntöönpanon vuoksi. Koska tekoälyneuvoston 
tehtävät ja vastuut ovat lisääntyneet, sen olisi lisäksi kuultava vähintään kahdesti vuodessa 
toimialaa, startup- ja pk-yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaa ja tiedeyhteisöä, jotta se voi hoitaa 
tehtävänsä yhteistyössä kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.
Esittelijät ovat korostaneet, että kansallisella tasolla markkinavalvontaviranomaisten ja 
tietosuojaviranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä, koska tekoälyasetuksen 
täytäntöönpano edellyttää molempien alojen toimivaltuuksia, joita olisi lisäksi päivitettävä 
säännöllisesti. Siltä varalta, että perusoikeuksia rikotaan, asiaankuuluvien perusoikeuselinten 
olisi myös oltava tiiviisti mukana.

Jotta voidaan puuttua ongelmiin, jotka saattavat vaikuttaa yksityishenkilöihin useissa 
jäsenvaltioissa, esittelijät ehdottavat uutta komission täytäntöönpanomekanismia, jota 
käytetään tapauksissa, joissa on kyse laajalle levinneistä rikkomuksista (vähintään kolme 
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jäsenvaltiota), esimerkiksi silloin, kun vähintään kolmea jäsenvaltiota koskevan rikkomuksen 
johdosta ei ole ryhdytty toimiin. Tällä mekanismilla, johon on otettu mallia 
digipalvelusäädöksestä mutta jota on mukautettu tekoälylainsäädännön erilaiseen luonteeseen, 
pyritään puuttumaan joihinkin täytäntöönpano-ongelmiin, joita on havaittu muunlaisissa 
hallintorakenteissa, edistämään tämän asetuksen yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja 
lujittamaan digitaalisia sisämarkkinoita. Mekanismiin kuuluu, että tällaisissa laajalle 
levinneissä rikkomistapauksissa komissiolla olisi oltava markkinavalvontaviranomaisen 
valtuudet markkinavalvonta- ja vaatimustenmukaisuusasetuksen mallin mukaisesti. 

Esittelijät pitävät tärkeänä vahvistaa sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
osallistumista useissa asetuksen keskeisissä säännöksissä, jotka koskevat esimerkiksi 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien luettelon päivittämistä, standardointiprosessia sekä 
tekoälyneuvoston ja testiympäristöjen toimintaa. Lisäksi esittelijät ovat lisänneet erityisen 
luvun, joka koskee sekä luonnollisten henkilöiden että oikeushenkilöiden käytettävissä olevia 
oikeussuojakeinoja, jotta voidaan varmistaa, että yksityishenkilöillä on asianmukaiset 
toimintavaltuudet, kun tekoälyjärjestelmän käyttö loukkaa heidän oikeuksiaan, mutta myös 
lisätä luottamusta tekoälyjärjestelmiin ja niiden laajaan käyttöön. 

Esittelijät haluavat yhdessä korostaa, että tekoälysäädöksen tavoitteena on varmistaa sekä 
ihmisten terveyden, turvallisuuden, perusoikeuksien ja unionin arvojen suojelu että tekoälyn 
käyttöönotto kaikkialla unionissa, paremmin integroidut digitaaliset sisämarkkinat sekä 
yrittäjyyteen ja innovointiin soveltuva lainsäädäntöympäristö. Juuri tässä hengessä esittelijät 
ovat työstäneet ja työstävät jatkossakin tätä asetusta. 


