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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú 
harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (akt o umelej inteligencii) a menia 
niektoré legislatívne akty Únie
(COM2021/0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0206),

– so zreteľom na článok 16 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade 
s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0146/2021),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na spoločné rokovania Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci podľa článku 58 
rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0000/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



PE731.563v01-00 6/165 PR\1254442SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Účelom tohto nariadenia je zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu stanovením 
jednotného právneho rámca, najmä pokiaľ 
ide o vývoj, uvádzanie na trh a používanie 
umelej inteligencie v súlade s hodnotami 
Únie. Toto nariadenie prihliada na viacero 
naliehavých dôvodov verejného záujmu, 
ako napr. vysoká úroveň ochrany zdravia, 
bezpečnosti a základných práv, 
a zabezpečuje voľný pohyb tovaru 
a služieb založených na umelej inteligencii 
cez hranice, čím bráni členským štátom 
ukladať obmedzenia na vývoj, uvádzanie 
na trh a používanie systémov umelej 
inteligencie, pokiaľ sa to týmto nariadením 
výslovne nepovolí.

(1) Účelom tohto nariadenia je zlepšiť 
fungovanie vnútorného trhu stanovením 
jednotného právneho rámca, najmä pokiaľ 
ide o vývoj, uvádzanie na trh a do 
prevádzky, ako aj používanie umelej 
inteligencie v súlade s hodnotami Únie. 
Toto nariadenie prihliada na viacero 
naliehavých dôvodov verejného záujmu, 
ako napr. vysoká úroveň ochrany zdravia, 
bezpečnosti, základných práv a hodnôt 
Únie zakotvených v článku 2 Zmluvy o 
Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“), 
a zabezpečuje voľný pohyb tovaru 
a služieb založených na umelej inteligencii 
cez hranice, čím bráni členským štátom 
ukladať obmedzenia na vývoj, uvádzanie 
na trh a používanie systémov umelej 
inteligencie, pokiaľ sa to týmto nariadením 
výslovne nepovolí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Systémy umelej inteligencie 
(systémy UI) možno ľahko zaviesť vo 
viacerých odvetviach hospodárstva 
a spoločnosti, a to aj cezhranične, a môžu 
sa pohybovať po celej Únii. Niektoré 
členské štáty už zvažujú prijatie 
vnútroštátnych pravidiel na zabezpečenie 
toho, aby bola umelá inteligencia bezpečná 
a aby sa vyvíjala a používala v súlade 
s povinnosťami týkajúcimi sa základných 
práv. Rozdielne vnútroštátne pravidlá 

(2) Systémy umelej inteligencie 
(systémy UI) možno ľahko zaviesť vo 
viacerých odvetviach hospodárstva 
a spoločnosti, a to aj cezhranične, a môžu 
sa pohybovať po celej Únii. Niektoré 
členské štáty už zvažujú prijatie 
vnútroštátnych pravidiel na zabezpečenie 
toho, aby bola umelá inteligencia bezpečná 
a aby sa vyvíjala a používala v súlade 
s povinnosťami týkajúcimi sa základných 
práv. Rozdielne vnútroštátne pravidlá 



PR\1254442SK.docx 7/165 PE731.563v01-00

SK

môžu viesť k fragmentácii vnútorného trhu 
a znížiť právnu istotu pre 
prevádzkovateľov, ktorí vyvíjajú alebo 
používajú systémy umelej inteligencie. 
Mala by sa preto zabezpečiť konzistentná 
a vysoká úroveň ochrany v celej Únii, 
pričom by sa malo zabrániť rozdielom, 
ktoré bránia voľnému pohybu systémov 
umelej inteligencie a súvisiacich výrobkov 
a služieb v rámci vnútorného trhu, a to 
stanovením jednotných povinností pre 
prevádzkovateľov a zaručením jednotnej 
ochrany naliehavých dôvodov verejného 
záujmu a práv osôb na celom vnútornom 
trhu na základe článku 114 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 
Keďže toto nariadenie obsahuje osobitné 
pravidlá ochrany jednotlivcov v súvislosti 
so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ 
ide o obmedzenia používania systémov 
umelej inteligencie na diaľkovú 
biometrickú identifikáciu v reálnom čase 
vo verejne dostupných priestoroch na 
účely presadzovania práva, je vhodné, aby 
sa tieto osobitné pravidlá uvedené v tomto 
nariadení zakladali na článku 16 ZFEÚ. 
Pokiaľ ide o tieto osobitné pravidlá 
a použitie článku 16 ZFEÚ, je vhodné 
poradiť sa s Európskym výborom pre 
ochranu údajov.

môžu viesť k fragmentácii vnútorného trhu 
a znížiť právnu istotu pre 
prevádzkovateľov, ktorí vyvíjajú alebo 
používajú systémy umelej inteligencie. 
Mala by sa preto zabezpečiť konzistentná 
a vysoká úroveň ochrany v celej Únii, 
pričom by sa malo zabrániť rozdielom, 
ktoré bránia voľnému pohybu systémov 
umelej inteligencie a súvisiacich výrobkov 
a služieb v rámci vnútorného trhu, a to 
stanovením jednotných povinností pre 
prevádzkovateľov a zaručením jednotnej 
ochrany naliehavých dôvodov verejného 
záujmu a práv osôb na celom vnútornom 
trhu na základe článku 114 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Or. en

Odôvodnenie

Doplnilo sa nové odôvodnenie 2a s cieľom vysvetliť odkaz na článok 16 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Umelá inteligencia často spočíva v 
spracovávaní veľkého objemu údajov a 
mnohé systémy a aplikácie umelej 
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inteligencie spracúvajú osobné údaje. 
Toto nariadenie preto vychádza z článku 
16 ZFEÚ, v ktorom sa zakotvuje právo 
každej osoby na ochranu osobných 
údajov, ktoré sa jej týkajú, a v ktorom sa 
stanovuje prijatie pravidiel o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov. Vzhľadom na odvolávanie sa na 
článok 16 ZFEÚ je vhodné poradiť sa 
s Európskym výborom pre ochranu 
údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Základné právo na ochranu 
osobných údajov je zaručené najmä 
nariadeniami (EÚ) 2016/679 a (EÚ) 
2018/1725 a smernicou 2016/680. 
Smernicou 2002/58/ES sa okrem toho 
chráni súkromný život a dôvernosť 
komunikácie a stanovujú sa podmienky 
uchovávania osobných a iných ako 
osobných údajov v koncovom zariadení a 
prístupu k nim. Uvedené právne akty 
poskytujú základ pre udržateľné a 
zodpovedné spracúvanie údajov vrátane 
prípadov, keď súbory údajov obsahujú 
kombináciu osobných a iných ako 
osobných údajov. Toto nariadenie dopĺňa 
a neovplyvňuje právne predpisy Únie o 
ochrane údajov a súkromia, najmä 
uvedené iné nariadenia a smernice. 
Cieľom tohto nariadenia nie je mať vplyv 
na uplatňovanie existujúcich právnych 
predpisov Únie upravujúcich spracúvanie 
osobných údajov vrátane úloh a 
právomocí nezávislých dozorných orgánov 
zodpovedných za monitorovanie súladu s 
týmito nástrojmi. Týmto nariadením nie 
sú dotknuté základné práva na súkromný 
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život a ochranu údajov stanovené v 
právnych predpisoch Únie o ochrane 
údajov a súkromia a zakotvené v Charte 
základných práv Európskej únie (ďalej 
len „charta“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Umelá inteligencia môže zároveň 
v závislosti od okolností týkajúcich sa jej 
konkrétneho uplatňovania a používania 
vytvárať riziká a poškodzovať verejné 
záujmy a práva, ktoré sú chránené právom 
Únie. Toto poškodenie môže byť hmotné aj 
nehmotné.

(4) Umelá inteligencia môže zároveň 
v závislosti od okolností týkajúcich sa jej 
konkrétneho uplatňovania a používania 
vytvárať riziká a poškodzovať verejné 
záujmy a základné práva fyzických osôb, 
ktoré sú chránené právom Únie. Toto 
poškodenie môže byť hmotné aj nehmotné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Vzhľadom na veľký vplyv, ktorý 
umelá inteligencia môže mať na 
spoločnosť, a na potrebu budovať dôveru 
je nevyhnutné, aby sa umelá inteligencia 
a jej regulačný rámec rozvíjali v súlade s 
hodnotami Únie zakotvenými v článku 2 
ZEÚ, základnými právami a slobodami 
zakotvenými v zmluvách, charte a 
medzinárodnom práve v oblasti ľudských 
práv. Nevyhnutnou podmienkou je, aby 
umelá inteligencia bola technológiou 
zameranou na človeka. Nemala by 
nahrádzať ľudskú autonómiu ani 
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predpokladať stratu osobnej slobody a 
mala by v prvom rade slúžiť potrebám 
ľudí a spoločnému blahu. Mali by sa 
poskytnúť záruky, ktoré zabezpečia vývoj 
a používanie umelej inteligencie riadiacej 
sa etickými zásadami a rešpektujúcej 
hodnoty Únie a chartu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu rozvoja, využívania 
a zavádzania umelej inteligencie na 
vnútornom trhu je preto potrebný právny 
rámec Únie, ktorým sa stanovujú 
harmonizované pravidlá v oblasti umelej 
inteligencie a ktorý zároveň spĺňa vysokú 
úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú 
zdravie a bezpečnosť, a ochrany 
základných práv, ako sú uznané a chránené 
právom Únie. Na dosiahnutie tohto cieľa 
by sa mali stanoviť pravidlá upravujúce 
uvádzanie určitých systémov umelej 
inteligencie na trh a do prevádzky, čím sa 
zabezpečí hladké fungovanie vnútorného 
trhu a umožní sa, aby tieto systémy 
využívali zásadu voľného pohybu tovaru 
a služieb. Stanovením uvedených pravidiel 
v tomto nariadení sa podporí cieľ Únie stať 
sa svetovým lídrom v rozvoji bezpečnej, 
dôveryhodnej a etickej umelej inteligencie, 
ako ho vyjadrila Európska rada33, 
a zabezpečí ochrana etických zásad, ako to 
osobitne požaduje Európsky parlament34.

(5) Na podporu rozvoja, využívania 
a zavádzania umelej inteligencie na 
vnútornom trhu je preto potrebný právny 
rámec Únie, ktorým sa stanovujú 
harmonizované pravidlá v oblasti umelej 
inteligencie a ktorý zároveň spĺňa vysokú 
úroveň ochrany verejných záujmov, ako sú 
zdravie a bezpečnosť, ochrany základných 
práv, ako sú uznané a chránené právom 
Únie a hodnotami Únie zakotvenými v 
článku 2 ZEÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa 
by sa mali stanoviť pravidlá upravujúce 
vývoj, uvádzanie určitých systémov umelej 
inteligencie na trh a do prevádzky, ako aj 
ich používanie, čím sa zabezpečí hladké 
fungovanie vnútorného trhu a umožní sa, 
aby tieto systémy využívali zásadu 
voľného pohybu tovaru a služieb. 
Stanovením uvedených pravidiel v tomto 
nariadení sa podporí cieľ Únie stať sa 
svetovým lídrom v rozvoji bezpečnej, 
dôveryhodnej a etickej umelej inteligencie, 
ako ho vyjadrila Európska rada33, 
a zabezpečí ochrana etických zásad, ako to 
osobitne požaduje Európsky parlament34. 

__________________ __________________
33 Európska rada, mimoriadne zasadnutie 
Európskej rady (1. a 2. októbra 2020) –
 závery, EUCO 13/20, 2020, s. 6.

33 Európska rada, mimoriadne zasadnutie 
Európskej rady (1. a 2. októbra 2020) –
 závery, EUCO 13/20, 2020, s. 6.
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34 Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 20. októbra 2020 s odporúčaniami pre 
Komisiu k rámcu etických aspektov umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií, 2020/2012(INL).

34 Uznesenie Európskeho parlamentu 
z 20. októbra 2020 s odporúčaniami pre 
Komisiu k rámcu etických aspektov umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich 
technológií, 2020/2012(INL).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Pojem systém umelej inteligencie 
by sa mal jasne vymedziť s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu a zároveň 
poskytnúť flexibilitu na prispôsobenie sa 
budúcemu technologickému vývoju. 
Vymedzenie pojmu by malo vychádzať 
z kľúčových funkčných charakteristík 
softvéru, najmä zo schopnosti generovať 
pre daný súbor človekom stanovených 
cieľov výstupy, ako je obsah, predpovede, 
odporúčania alebo rozhodnutia, ktoré 
ovplyvňujú prostredie, s ktorým systém 
komunikuje, či už vo fyzickom alebo 
digitálnom rozmere. Systémy umelej 
inteligencie môžu byť navrhnuté tak, aby 
fungovali s rôznymi úrovňami 
samostatnosti a mohli sa používať 
samostatne alebo ako komponent určitého 
výrobku bez ohľadu na to, či je systém do 
tohto výrobku fyzicky integrovaný 
(vstavaný) alebo či napomáha funkčnosti 
tohto výrobku bez toho, aby doň bol 
integrovaný (nevstavaný). Vymedzenie 
pojmu systém umelej inteligencie by sa 
malo doplniť o zoznam osobitných techník 
a prístupov používaných na jeho vývoj, 
ktorý by sa mal vzhľadom na vývoj na trhu 
a technologický vývoj aktualizovať 
prostredníctvom delegovaných aktov, ktoré 
by prijala Komisia na účely zmeny 
uvedeného zoznamu.

(6) Pojem systém umelej inteligencie 
by sa mal jasne vymedziť s cieľom 
zabezpečiť právnu istotu a zároveň 
poskytnúť flexibilitu na prispôsobenie sa 
budúcemu technologickému vývoju. 
Vymedzenie pojmu by malo vychádzať 
z kľúčových funkčných charakteristík 
softvéru, najmä zo schopnosti generovať 
pre daný súbor cieľov výstupy, ako je 
obsah, predpovede, odporúčania alebo 
rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú prostredie, 
s ktorým systém komunikuje, či už vo 
fyzickom alebo digitálnom rozmere. 
Systémy umelej inteligencie môžu byť 
navrhnuté tak, aby fungovali s rôznymi 
úrovňami samostatnosti a mohli sa 
používať samostatne alebo ako komponent 
určitého výrobku bez ohľadu na to, či je 
systém do tohto výrobku fyzicky 
integrovaný (vstavaný) alebo či napomáha 
funkčnosti tohto výrobku bez toho, aby doň 
bol integrovaný (nevstavaný). Vymedzenie 
pojmu systém umelej inteligencie by sa 
malo doplniť o zoznam osobitných techník 
a prístupov používaných na jeho vývoj, 
ktorý by sa mal vzhľadom na vývoj na trhu 
a technologický vývoj aktualizovať 
prostredníctvom delegovaných aktov, ktoré 
by prijala Komisia na účely zmeny 
uvedeného zoznamu.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Pojem „biometrické údaje“ použitý 
v tomto nariadení je v súlade s pojmom 
biometrické údaje vymedzeným v článku 4 
bode 14 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/67935, v článku 3 bode 
18 nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/172536 a v článku 3 
bode 13 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/68037 a mal by sa 
vykladať v súlade s nimi.

(7) Pojem „biometrické údaje“ použitý 
v tomto nariadení je rovnaký ako pojem 
v článku 4 bode 14 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67935, 
v článku 3 odseku 18 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/172536 a v odseku 3 bode 13 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/68037 a mal by sa tak vykladať 
v súlade s nimi. Biometrické údaje sú 
dodatočné údaje vyplývajúce z osobitného 
technického spracúvania údajov 
týkajúcich sa fyzických, fyziologických 
alebo behaviorálnych prejavov fyzickej 
osoby. 

__________________ __________________
35 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 
21.11.2018, s. 39).

36 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov inštitúciami, orgánmi, 
úradmi a agentúrami Únie a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie 
č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 
21.11.2018, s. 39).

37 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

37 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
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osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (smernica o presadzovaní 
práva) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

osobných údajov príslušnými orgánmi na 
účely predchádzania trestným činom, ich 
vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania 
alebo na účely výkonu trestných sankcií a o 
voľnom pohybe takýchto údajov a o 
zrušení rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV (smernica o presadzovaní 
práva) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

Or. en

Odôvodnenie

Doplnil sa odkaz na údaje založené na biometrii v súlade s novým vymedzením pojmu 
vloženým do článku 3.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Toto nariadenie by sa malo 
vzťahovať aj na inštitúcie, úrady, orgány 
a agentúry Únie, ak konajú ako 
poskytovateľ alebo používateľ systému 
umelej inteligencie. Systémy umelej 
inteligencie vyvinuté alebo používané 
výlučne na vojenské účely by mali byť 
vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia, ak toto používanie patrí do 
výlučnej právomoci spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky upravenej v hlave 
V Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Týmto 
nariadením by nemali byť dotknuté 
ustanovenia o zodpovednosti 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES [v znení 
aktu o digitálnych službách].

(12) Toto nariadenie by sa malo 
vzťahovať aj na inštitúcie, úrady, orgány 
a agentúry Únie, ak konajú ako 
poskytovateľ alebo používateľ systému 
umelej inteligencie.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie sa v záujme lepšej zrozumiteľnosti rozdelilo do troch samostatných 



PE731.563v01-00 14/165 PR\1254442SK.docx

SK

odôvodnení.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Systémy umelej inteligencie 
vyvinuté alebo používané výlučne na 
vojenské účely by mali byť vylúčené 
z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak 
toto používanie patrí do výlučnej 
právomoci spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky upravenej v hlave 
V ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12b) Týmto nariadením by nemali byť 
dotknuté ustanovenia o zodpovednosti 
poskytovateľov sprostredkovateľských 
služieb stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/31/ES1a [v znení 
aktu o digitálnych službách].
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom 
trhu, najmä o elektronickom obchode 
(ďalej len „smernica o elektronickom 
obchode“) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, 
s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom zabezpečiť jednotnú 
a vysokú úroveň ochrany verejných 
záujmov, pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť 
a základné práva, by sa mali stanoviť 
spoločné normatívne štandardy pre všetky 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie. Tieto štandardy by mali byť 
v súlade s Chartou základných práv 
Európskej únie (ďalej len „charta“) 
a mali by byť nediskriminačné a v súlade 
so záväzkami Únie v oblasti 
medzinárodného obchodu.

(13) S cieľom zabezpečiť jednotnú 
a vysokú úroveň ochrany verejných 
záujmov, pokiaľ ide o zdravie, bezpečnosť, 
základné práva a hodnoty Únie zakotvené 
v článku 2 ZEÚ, by sa mali stanoviť 
spoločné normatívne štandardy pre všetky 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie. Tieto štandardy by mali byť 
v súlade s chartou a mali by byť 
nediskriminačné a v súlade so záväzkami 
Únie v oblasti medzinárodného obchodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Na účely zavedenia primeraného 
a účinného súboru záväzných pravidiel pre 
systémy umelej inteligencie by sa mal 
dodržiavať jasne vymedzený prístup 
založený na riziku. Týmto prístupom by sa 
mal prispôsobiť typ a obsah takýchto 
pravidiel intenzite a rozsahu rizík, ktoré 
môžu systémy umelej inteligencie 
vytvárať. Preto je potrebné zakázať určité 
praktiky v oblasti umelej inteligencie, 
stanoviť požiadavky na vysokorizikové 
systémy umelej inteligencie a povinnosti 
príslušných prevádzkovateľov, ako aj 
stanoviť povinnosti transparentnosti pre 
určité systémy umelej inteligencie.

(14) Na účely zavedenia primeraného 
a účinného súboru záväzných pravidiel pre 
systémy umelej inteligencie by sa mal 
dodržiavať jasne vymedzený prístup 
založený na riziku. Týmto prístupom by sa 
mal prispôsobiť typ a obsah takýchto 
pravidiel intenzite a rozsahu rizík, ktoré 
môžu systémy umelej inteligencie 
vytvárať. Preto je potrebné zakázať určité 
neprijateľné praktiky v oblasti umelej 
inteligencie, stanoviť požiadavky na 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie a povinnosti príslušných 
prevádzkovateľov, ako aj stanoviť 
povinnosti transparentnosti pre určité 
systémy umelej inteligencie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Využívanie umelej inteligencie má 
síce mnoho výhod, túto technológiu však 
možno zneužiť a môže sa stať zdrojom 
nových a výkonných nástrojov 
umožňujúcich manipulatívne 
a zneužívajúce praktiky a praktiky v oblasti 
sociálnej kontroly. Takéto praktiky sú 
mimoriadne škodlivé a mali by sa zakázať, 
pretože sú v rozpore s hodnotami Únie 
týkajúcimi sa rešpektovania ľudskej 
dôstojnosti, slobody, rovnosti, demokracie 
a právneho štátu a základných práv Únie 
vrátane práva na nediskrimináciu, ochranu 
údajov a súkromia a práv dieťaťa.

(15) Využívanie umelej inteligencie má 
síce mnoho výhod, túto technológiu však 
možno zneužiť a môže sa stať zdrojom 
nových a výkonných nástrojov 
umožňujúcich manipulatívne 
a zneužívajúce praktiky a praktiky v oblasti 
sociálnej kontroly. Takéto praktiky sú 
mimoriadne škodlivé a zneužívajúce a mali 
by sa zakázať, pretože sú v rozpore 
s hodnotami Únie týkajúcimi sa 
rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, 
rovnosti, demokracie a právneho štátu 
a základných práv Únie vrátane práva na 
nediskrimináciu, ochranu údajov 
a súkromia a práv dieťaťa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Systémy umelej inteligencie 
používané orgánmi presadzovania práva 
alebo v ich mene na predpovedanie 
pravdepodobnosti, že fyzická osoba 
spácha alebo opätovne spácha trestný čin, 
na základe profilovania a individuálneho 
posúdenia rizika predstavujú osobitné 
riziko diskriminácie určitých osôb alebo 
skupín osôb, pretože narúšajú ľudskú 
dôstojnosť a sú v rozpore s kľúčovou 
právnou zásadou prezumpcie neviny. 
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Takéto systémy umelej inteligencie by sa 
preto mali zakázať.

Or. en

Odôvodnenie

Medzi zakázané praktiky by sa malo zaradiť aj prediktívne vykonávanie policajných funkcií, 
pretože je v rozpore s prezumpciou neviny a narúša ľudskú dôstojnosť.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
postupy, ktoré sú zakázané právnymi 
predpismi Únie, okrem iného právnymi 
predpismi o ochrane údajov, 
nediskriminácii, ochrane spotrebiteľa a 
právom hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26b) V súlade s prístupom založeným na 
riziku uvedeným v tomto nariadení by sa 
mal v prílohe k tomuto nariadeniu 
stanoviť zoznam vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie, ktorý by sa 
mal pravidelne hodnotiť a preskúmavať, 
a to s primeraným zapojením 
zainteresovaných strán a občianskej 
spoločnosti a na základe konzultácií s 
nimi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie by sa mali uviesť na trh Únie 
alebo do prevádzky len vtedy, ak spĺňajú 
určité povinné požiadavky. Týmito 
požiadavkami by sa malo zabezpečiť, aby 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie, ktoré sú dostupné v Únii alebo 
ktorých výstupy sú v Únii inak využívané, 
nepredstavovali neprijateľné riziká pre 
dôležité verejné záujmy Únie uznané 
a chránené právom Únie. Systémy umelej 
inteligencie označené ako vysokorizikové 
by sa mali obmedziť na tie, ktoré majú 
významný škodlivý vplyv na zdravie, 
bezpečnosť a základné práva osôb v Únii, 
a takéto obmedzenie minimalizuje 
akékoľvek prípadné obmedzenie 
medzinárodného obchodu.

(27) Vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie by sa mali uviesť na trh Únie a 
do prevádzky, alebo používať len vtedy, ak 
spĺňajú určité povinné požiadavky. Týmito 
požiadavkami by sa malo zabezpečiť, aby 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie, ktoré sú dostupné v Únii alebo 
ktorých výstupy sú v Únii inak využívané, 
nepredstavovali neprijateľné riziká pre 
dôležité verejné záujmy Únie uznané 
a chránené právom Únie a neboli v rozpore 
s hodnotami Únie zakotvenými v článku 2 
ZEÚ. Systémy umelej inteligencie 
označené ako vysokorizikové by sa mali 
obmedziť na tie, ktoré majú významný 
škodlivý vplyv na zdravie, bezpečnosť 
a základné práva osôb v Únii, a takéto 
obmedzenie minimalizuje akékoľvek 
prípadné obmedzenie medzinárodného 
obchodu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Systémy umelej inteligencie by 
mohli mať nepriaznivé účinky na zdravie 
a bezpečnosť osôb, najmä ak takéto 
systémy fungujú ako komponenty 
výrobkov. V súlade s cieľmi 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
uľahčiť voľný pohyb výrobkov na 
vnútornom trhu a zabezpečiť, aby sa na trh 

(28) Systémy umelej inteligencie by 
mohli mať nepriaznivé účinky na zdravie 
a bezpečnosť osôb, najmä ak takéto 
systémy fungujú ako bezpečnostné 
komponenty výrobkov. V súlade s cieľmi 
harmonizačných právnych predpisov Únie 
uľahčiť voľný pohyb výrobkov na 
vnútornom trhu a zabezpečiť, aby sa na trh 
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dostali len bezpečné a inak vyhovujúce 
výrobky, je dôležité, aby sa riadne 
predchádzalo bezpečnostným rizikám, 
ktoré môže výrobok ako celok vytvárať 
svojimi digitálnymi komponentmi vrátane 
systémov umelej inteligencie, a aby sa tieto 
riziká náležite zmierňovali. Napríklad 
čoraz autonómnejšie roboty, či už 
v kontexte výroby alebo osobnej asistencie 
a starostlivosti, by mali byť schopné 
bezpečne fungovať a vykonávať svoje 
funkcie v zložitých prostrediach. Podobne 
v sektore zdravotníctva, kde existuje 
obzvlášť vysoké riziko v oblasti života 
a zdravia, by mali byť čoraz 
sofistikovanejšie diagnostické systémy 
a systémy podporujúce ľudské rozhodnutia 
spoľahlivé a presné. Pri klasifikácii 
systému umelej inteligencie ako 
vysokorizikového je obzvlášť dôležitý 
rozsah nepriaznivého vplyvu systému 
umelej inteligencie na základné práva 
chránené chartou. Medzi tieto práva patrí 
právo na ľudskú dôstojnosť, 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života, ochrana osobných údajov, sloboda 
prejavu a právo na informácie, sloboda 
zhromažďovania a združovania, 
nediskriminácia, ochrana spotrebiteľa, 
základné pracovné práva, práva osôb so 
zdravotným postihnutím, právo na účinný 
prostriedok nápravy a na spravodlivý 
proces, právo na obhajobu a prezumpcia 
neviny, právo na dobrú správu vecí 
verejných. Okrem týchto práv je dôležité 
zdôrazniť, že deti majú osobitné práva 
zakotvené v článku 24 Charty EÚ 
a v Dohovore Organizácie Spojených 
národov o právach dieťaťa (ďalej 
rozpracované vo všeobecnej poznámke č. 
25 Dohovoru OSN o právach dieťaťa, 
pokiaľ ide o digitálne prostredie), ktoré si 
v oboch prípadoch vyžadujú zváženie 
zraniteľnosti detí a poskytnutie takejto 
ochrany a starostlivosti nevyhnutných pre 
ich blaho. Pri posudzovaní závažnosti 
ujmy, ktorú môže systém umelej 
inteligencie spôsobiť, a to aj v súvislosti 
so zdravím a bezpečnosťou osôb, by sa 

dostali len bezpečné a inak vyhovujúce 
výrobky, je dôležité, aby sa riadne 
predchádzalo bezpečnostným a 
ochranným rizikám, ktoré môže výrobok 
ako celok vytvárať svojimi digitálnymi 
komponentmi vrátane systémov umelej 
inteligencie, a aby sa tieto riziká náležite 
zmierňovali. Napríklad čoraz 
autonómnejšie roboty, či už v kontexte 
výroby alebo osobnej asistencie 
a starostlivosti, by mali byť schopné 
bezpečne fungovať a vykonávať svoje 
funkcie v zložitých prostrediach. Podobne 
v sektore zdravotníctva, kde existuje 
obzvlášť vysoké riziko v oblasti života 
a zdravia, by mali byť čoraz 
sofistikovanejšie diagnostické systémy 
a systémy podporujúce ľudské rozhodnutia 
spoľahlivé a presné.
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malo zohľadniť aj základné právo na 
vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia zakotvené v charte 
a vykonávané v politikách Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie bolo rozdelené na dve časti, aby sa zdôraznil prvok základných práv.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Pri klasifikácii systému umelej 
inteligencie ako vysokorizikového bez 
ohľadu na oblasť jeho uplatnenia je 
obzvlášť dôležitý rozsah nepriaznivého 
vplyvu tohto systému umelej inteligencie 
na základné práva chránené chartou. 
Medzi tieto práva patrí právo na ľudskú 
dôstojnosť, rešpektovanie súkromného 
a rodinného života, ochrana osobných 
údajov, sloboda prejavu a právo na 
informácie, sloboda zhromažďovania 
a združovania, nediskriminácia, ochrana 
spotrebiteľa, základné pracovné práva, 
práva osôb so zdravotným postihnutím, 
právo na účinný prostriedok nápravy a na 
spravodlivý proces, prezumpcia neviny, 
právo na obhajobu a právo na dobrú 
správu vecí verejných. Okrem týchto práv 
je dôležité zdôrazniť, že deti majú 
osobitné práva zakotvené v článku 24 
Charty a v Dohovore Organizácie 
Spojených národov o právach dieťaťa – 
ďalej rozpracované vo všeobecnej 
poznámke č. 25 Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa, pokiaľ ide o digitálne prostredie, 
čo si v oboch prípadoch vyžaduje zváženie 
zraniteľnosti detí a zabezpečenie takejto 
ochrany a starostlivosti v záujme ich 
blaha. Pri posudzovaní závažnosti ujmy, 
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ktorú môže systém umelej inteligencie 
spôsobiť, a to aj v súvislosti so zdravím 
a bezpečnosťou osôb, by sa malo 
zohľadniť aj základné právo na vysokú 
úroveň ochrany životného prostredia 
transponované do práva a politík Únie a 
zakotvené v charte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Pokiaľ ide o samostatné systémy 
umelej inteligencie, t. j. vysokorizikové 
systémy umelej inteligencie iné ako tie, 
ktoré sú bezpečnostnými komponentmi 
výrobkov, alebo ktoré sú samy výrobkami, 
je vhodné klasifikovať ich ako 
vysokorizikové, ak vzhľadom na svoj 
zamýšľaný účel predstavujú vysoké riziko 
poškodenia zdravia a bezpečnosti alebo 
základných práv osôb, pričom sa berie do 
úvahy závažnosť možnej ujmy 
a pravdepodobnosť jej výskytu, a ak sa 
využívajú vo viacerých oblastiach 
uvedených v nariadení, ktoré sú jasne 
vopred vymedzené. Identifikácia týchto 
systémov je založená na rovnakej metodike 
a kritériách, aké sa predpokladajú aj 
v prípade akýchkoľvek budúcich zmien 
zoznamu vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie.

(32) Pokiaľ ide o samostatné systémy 
umelej inteligencie, t. j. vysokorizikové 
systémy umelej inteligencie iné ako tie, 
ktoré sú bezpečnostnými komponentmi 
výrobkov, alebo ktoré sú samy výrobkami, 
je vhodné klasifikovať ich ako 
vysokorizikové, ak vzhľadom na svoj 
zamýšľaný účel predstavujú vysoké riziko 
poškodenia zdravia a bezpečnosti alebo 
základných práv fyzických osôb alebo 
hodnôt Únie zakotvených v článku 2 ZEÚ, 
pričom sa berie do úvahy závažnosť 
možnej ujmy a pravdepodobnosť jej 
výskytu, a ak sa využívajú vo viacerých 
oblastiach uvedených v tomto nariadení, 
ktoré sú jasne vopred vymedzené. 
Identifikácia týchto systémov je založená 
na rovnakej metodike a kritériách, aké sa 
predpokladajú aj v prípade akýchkoľvek 
budúcich zmien zoznamu 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Za vysokorizikové by sa mali 
považovať systémy umelej inteligencie 
používané vo vzdelávaní alebo odbornej 
príprave, najmä na určovanie prístupu osôb 
do inštitúcií vzdelávania a odbornej 
prípravy alebo na ich priradenie k týmto 
inštitúciám, alebo na hodnotenie osôb na 
základe testov ako súčasť ich vzdelávania 
alebo ako predpoklad pre ich vzdelávanie, 
pretože môžu určovať vzdelávací 
a profesionálny priebeh života osoby, 
a tým ovplyvňovať jej schopnosť 
zabezpečiť si živobytie. Ak sú takéto 
systémy navrhnuté a používané nesprávne, 
môžu porušovať právo na vzdelanie 
a odbornú prípravu, ako aj právo nebyť 
diskriminovaný a tým zachovávať 
zaužívané formy diskriminácie.

(35) Ako vysokorizikové by sa mali 
klasifikovať systémy umelej inteligencie 
používané vo vzdelávaní alebo odbornej 
príprave, najmä na určovanie prístupu osôb 
do inštitúcií vzdelávania a odbornej 
prípravy alebo na ich priradenie k týmto 
inštitúciám, alebo na hodnotenie osôb na 
základe testov ako súčasť ich vzdelávania 
alebo ako predpoklad pre ich vzdelávanie, 
pretože môžu určovať vzdelávací 
a profesionálny priebeh života osoby, 
a tým ovplyvňovať jej schopnosť 
zabezpečiť si živobytie. Ak sú takéto 
systémy navrhnuté a používané nesprávne, 
môžu porušovať právo na vzdelanie 
a odbornú prípravu, ako aj právo nebyť 
diskriminovaný a tým zachovávať 
zaužívané formy diskriminácie. Najmä deti 
predstavujú osobitne zraniteľnú skupinu 
osôb a potrebujú dodatočné záruky. 
Systémy umelej inteligencie určené na 
formovanie vývoja detí prostredníctvom 
personalizovaného vzdelávania alebo ich 
kognitívneho alebo emocionálneho vývoja 
by sa preto mali klasifikovať ako 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Ďalšou oblasťou, v ktorej si 
využívanie systémov umelej inteligencie 
zaslúži osobitnú pozornosť, je prístup 

(37) Ďalšou oblasťou, v ktorej si 
využívanie systémov umelej inteligencie 
zaslúži osobitnú pozornosť, je prístup 
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k určitým základným súkromným 
a verejným službám a dávkam, ktoré sú 
potrebné na to, aby sa ľudia mohli plne 
zapojiť do spoločnosti alebo si mohli 
zlepšiť životnú úroveň, a ich využívanie. 
Ako vysokorizikové by sa mali 
klasifikovať najmä systémy umelej 
inteligencie používané na bodové 
hodnotenie kreditného rizika alebo 
hodnotenie úverovej bonity fyzických 
osôb, pretože určujú prístup týchto osôb 
k finančným zdrojom alebo základným 
službám, ako sú bývanie, elektrická energia 
a telekomunikačné služby. Systémy umelej 
inteligencie používané na tento účel môžu 
viesť k diskriminácii osôb alebo skupín 
a zachovávať zaužívané formy 
diskriminácie, napríklad na základe 
rasového alebo etnického pôvodu, 
zdravotných postihnutí, veku, sexuálnej 
orientácie, alebo môžu vytvárať nové 
formy diskriminačných vplyvov. 
Vzhľadom na veľmi obmedzený rozsah 
vplyvu a dostupné alternatívy na trhu je 
vhodné stanoviť výnimku pre systémy 
umelej inteligencie na účely posudzovania 
úverovej bonity a bodového hodnotenia 
kreditného rizika, pokiaľ ich uvedú do 
prevádzky malí poskytovatelia pre svoju 
vlastnú potrebu. Fyzické osoby, ktoré 
žiadajú o dávky a služby verejnej pomoci 
alebo ktoré od orgánov verejnej moci 
prijímajú tieto dávky a služby, sú zvyčajne 
od týchto dávok a služieb závislé 
a nachádzajú sa v zraniteľnom postavení 
vo vzťahu k zodpovedným orgánom. Ak sa 
systémy umelej inteligencie používajú na 
určenie toho, či by orgány mali takéto 
dávky a služby zamietnuť, znížiť, zrušiť 
alebo žiadať o ich vrátenie, môžu mať 
významný vplyv na živobytie osôb a môžu 
porušovať ich základné práva, ako je právo 
na sociálnu ochranu, nediskrimináciu, 
ľudskú dôstojnosť alebo účinný 
prostriedok nápravy. Preto by sa tieto 
systémy mali klasifikovať ako 
vysokorizikové. Toto nariadenie by však 
nemalo brániť rozvoju a využívaniu 
inovačných prístupov vo verejnej správe, 

k určitým základným súkromným 
a verejným službám a dávkam, ktoré sú 
potrebné na to, aby sa ľudia mohli plne 
zapojiť do spoločnosti alebo si mohli 
zlepšiť životnú úroveň, a ich využívanie. 
Ako vysokorizikové by sa mali 
klasifikovať najmä systémy umelej 
inteligencie používané na bodové 
hodnotenie kreditného rizika alebo 
hodnotenie úverovej bonity fyzických 
osôb, pretože určujú prístup týchto osôb 
k finančným zdrojom alebo základným 
službám, ako sú bývanie, elektrická energia 
a telekomunikačné služby. Systémy umelej 
inteligencie používané na tento účel môžu 
viesť k diskriminácii osôb alebo skupín 
a zachovávať zaužívané formy 
diskriminácie, napríklad na základe 
rasového alebo etnického pôvodu, 
zdravotných postihnutí, veku, sexuálnej 
orientácie, alebo môžu vytvárať nové 
formy diskriminačných vplyvov. Fyzické 
osoby, ktoré žiadajú o dávky a služby 
verejnej pomoci alebo ktoré od orgánov 
verejnej moci prijímajú tieto dávky 
a služby, sú zvyčajne od týchto dávok 
a služieb závislé a nachádzajú sa 
v zraniteľnom postavení vo vzťahu 
k zodpovedným orgánom. Ak sa systémy 
umelej inteligencie používajú na určenie 
toho, či by orgány mali takéto dávky 
a služby zamietnuť, znížiť, zrušiť alebo 
žiadať o ich vrátenie, môžu mať významný 
vplyv na živobytie osôb a môžu porušovať 
ich základné práva, ako je právo na 
sociálnu ochranu, nediskrimináciu, ľudskú 
dôstojnosť alebo účinný prostriedok 
nápravy. Preto by sa tieto systémy mali 
klasifikovať ako vysokorizikové. Toto 
nariadenie by však nemalo brániť rozvoju 
a využívaniu inovačných prístupov vo 
verejnej správe, pre ktorú by mohlo byť 
širšie využívanie vyhovujúcich 
a bezpečných systémov umelej inteligencie 
prospešné, za predpokladu, že tieto 
systémy nepredstavujú vysoké riziko pre 
právnické a fyzické osoby. V konečnom 
dôsledku by sa ako vysokorizikové mali 
klasifikovať aj systémy umelej inteligencie 
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pre ktorú by mohlo byť širšie využívanie 
vyhovujúcich a bezpečných systémov 
umelej inteligencie prospešné, za 
predpokladu, že tieto systémy 
nepredstavujú vysoké riziko pre právnické 
a fyzické osoby. V konečnom dôsledku by 
sa ako vysokorizikové mali klasifikovať aj 
systémy umelej inteligencie používané na 
vysielanie záchranných služieb prvej 
reakcie alebo na stanovovanie priority ich 
vysielania, pretože prijímajú rozhodnutia 
v situáciách, ktoré sú veľmi kritické 
z hľadiska života a zdravia osôb a ich 
majetku.

používané na vysielanie záchranných 
služieb prvej reakcie alebo na stanovovanie 
priority ich vysielania, pretože prijímajú 
rozhodnutia v situáciách, ktoré sú veľmi 
kritické z hľadiska života a zdravia osôb 
a ich majetku.

Or. en

Odôvodnenie

Malí poskytovatelia by nemali byť vyňatí, keďže vplyv zaujatých systémov umelej inteligencie 
na posudzovanie úverovej bonity môže byť relevantný pre život ľudí bez ohľadu na ich počet.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Opatrenia orgánov presadzovania 
práva zahŕňajúce určité použitia systémov 
umelej inteligencie sa vyznačujú značným 
stupňom nerovnováhy právomocí a môžu 
viesť k sledovaniu, zatknutiu alebo 
pozbaveniu slobody fyzickej osoby, ako aj 
k iným nepriaznivým vplyvom na základné 
práva zaručené chartou. Najmä ak systém 
umelej inteligencie nie je trénovaný na 
vysokokvalitných údajoch, nespĺňa 
primerané požiadavky, pokiaľ ide o jeho 
presnosť alebo spoľahlivosť, alebo nie je 
pred uvedením na trh alebo do prevádzky 
riadne koncipovaný a otestovaný, môže 
ľudí vylúčiť diskriminačným alebo inak 
nesprávnym či nespravodlivým spôsobom. 
Okrem toho by mohlo byť obmedzené 
uplatňovanie dôležitých procesných 

(38) Opatrenia orgánov presadzovania 
práva zahŕňajúce určité použitia systémov 
umelej inteligencie sa vyznačujú značným 
stupňom nerovnováhy právomocí a môžu 
viesť k sledovaniu, zatknutiu alebo 
pozbaveniu slobody fyzickej osoby, ako aj 
k iným nepriaznivým vplyvom na základné 
práva zaručené chartou. Najmä ak systém 
umelej inteligencie nie je trénovaný na 
vysokokvalitných údajoch, nespĺňa 
primerané požiadavky, pokiaľ ide o jeho 
presnosť alebo spoľahlivosť, alebo nie je 
pred uvedením na trh alebo do prevádzky 
riadne koncipovaný a otestovaný, môže 
ľudí vylúčiť diskriminačným alebo inak 
nesprávnym či nespravodlivým spôsobom. 
Okrem toho by mohlo byť obmedzené 
uplatňovanie dôležitých procesných 
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základných práv, ako je právo na účinný 
prostriedok nápravy a na spravodlivý 
proces, ako aj právo na obhajobu 
a prezumpcia neviny, najmä ak takéto 
systémy umelej inteligencie nie sú 
dostatočne transparentné, vysvetliteľné 
a zdokumentované. Preto je vhodné 
klasifikovať ako vysokorizikové viaceré 
systémy umelej inteligencie určené na 
používanie v kontexte presadzovania 
práva, kde je presnosť, spoľahlivosť 
a transparentnosť obzvlášť dôležitá, aby sa 
zabránilo nepriaznivým vplyvom, 
zachovala dôvera verejnosti a zabezpečila 
zodpovednosť a účinná náprava. 
Vzhľadom na povahu predmetných 
činností a súvisiace riziká by tieto 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie mali zahŕňať najmä systémy 
umelej inteligencie, ktoré majú orgány 
presadzovania práva používať na 
individuálne posúdenia rizika, ako 
detektory lži a podobné nástroje alebo na 
zisťovanie emocionálneho stavu fyzickej 
osoby, odhaľovanie vykonštruovaných 
správ, ktoré manipulujú s obsahom (tzv. 
deepfakes), na hodnotenie spoľahlivosti 
dôkazov v trestnom konaní, na 
predpovedanie výskytu alebo opätovného 
výskytu skutočného alebo potenciálneho 
trestného činu na základe profilovania 
fyzických osôb alebo posudzovania 
osobnostných a povahových rysov alebo 
trestnej činnosti fyzických osôb alebo 
skupín v minulosti, na profilovanie 
v priebehu odhaľovania, vyšetrovania 
alebo stíhania trestných činov, ako aj na 
analýzu trestnej činnosti vo vzťahu 
k fyzickým osobám. Systémy umelej 
inteligencie, ktoré sú osobitne určené na 
používanie daňovými a colnými orgánmi 
v správnych konaniach, by sa nemali 
považovať za vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie používané orgánmi 
presadzovania práva na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
odhaľovania, vyšetrovania a stíhania.

základných práv, ako je právo na účinný 
prostriedok nápravy a na spravodlivý 
proces, ako aj právo na obhajobu 
a prezumpcia neviny, najmä ak takéto 
systémy umelej inteligencie nie sú 
dostatočne transparentné, vysvetliteľné 
a zdokumentované. Preto je vhodné 
klasifikovať ako vysokorizikové viaceré 
systémy umelej inteligencie určené na 
používanie v kontexte presadzovania 
práva, kde je presnosť, spoľahlivosť 
a transparentnosť obzvlášť dôležitá, aby sa 
zabránilo nepriaznivým vplyvom, 
zachovala dôvera verejnosti a zabezpečila 
zodpovednosť a účinná náprava. 
Vzhľadom na povahu predmetných 
činností a súvisiace riziká by tieto 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie mali zahŕňať najmä systémy 
umelej inteligencie, ktoré majú používať 
orgány presadzovania práva, ako detektory 
lži a podobné nástroje, alebo na zisťovanie 
emocionálneho stavu fyzickej osoby, 
odhaľovanie vykonštruovaných správ, 
ktoré manipulujú s obsahom (tzv. 
deepfakes), na hodnotenie spoľahlivosti 
dôkazov v trestnom konaní, na profilovanie 
v priebehu odhaľovania, vyšetrovania 
alebo stíhania trestných činov, ako aj na 
analýzu trestnej činnosti vo vzťahu 
k fyzickým osobám. Systémy umelej 
inteligencie, ktoré sú osobitne určené na 
používanie daňovými a colnými orgánmi 
v správnych konaniach, by sa 
nemaliklasifikovať ako vysokorizikové 
systémy umelej inteligencie používané 
orgánmi presadzovania práva na účely 
predchádzania trestným činom, ich 
odhaľovania, vyšetrovania a stíhania.
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Or. en

Odôvodnenie

Používanie systémov umelej inteligencie na prediktívne vykonávanie policajných činností by 
sa malo zakázať, nie sa považovať za vysokorizikové.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) Niektoré systémy umelej 
inteligencie určené na výkon spravodlivosti 
a demokratických procesov by sa mali 
klasifikovať ako vysokorizikové vzhľadom 
na ich potenciálne významný vplyv na 
demokraciu, právny štát, osobné slobody, 
ako aj právo na účinný prostriedok nápravy 
a na spravodlivý proces. Ako 
vysokorizikové je vhodné kvalifikovať 
systémy umelej inteligencie určené na 
pomoc justičným orgánom pri skúmaní 
a výklade skutočností a práva a pri 
uplatňovaní práva na konkrétny súbor 
skutočností, najmä z dôvodu riešenia rizík 
možných skreslení, chýb a nepriehľadnosti. 
Takáto kvalifikácia by sa však nemala 
vzťahovať na systémy umelej inteligencie 
určené na čisto pomocné administratívne 
činnosti, ktoré nemajú vplyv na skutočný 
výkon spravodlivosti v jednotlivých 
prípadoch, ako napr. anonymizácia alebo 
pseudonymizácia súdnych rozhodnutí, 
dokumentov alebo údajov, komunikácia 
medzi zamestnancami, administratívne 
úlohy alebo prideľovanie zdrojov.

(40) Niektoré systémy umelej 
inteligencie určené na výkon spravodlivosti 
a demokratických procesov by sa mali 
klasifikovať ako vysokorizikové vzhľadom 
na ich potenciálne významný vplyv na 
demokraciu, právny štát, osobné slobody, 
ako aj právo na účinný prostriedok nápravy 
a na spravodlivý proces. Ako 
vysokorizikové je vhodné kvalifikovať 
systémy umelej inteligencie určené na 
pomoc justičným orgánom pri skúmaní 
a výklade skutočností a práva a pri 
uplatňovaní práva na konkrétny súbor 
skutočností, najmä z dôvodu riešenia rizík 
možných skreslení, chýb a nepriehľadnosti. 
Takáto kvalifikácia by sa však nemala 
vzťahovať na systémy umelej inteligencie 
určené na čisto pomocné administratívne 
činnosti, ktoré nemajú vplyv na skutočný 
výkon spravodlivosti v jednotlivých 
prípadoch, ako napr. anonymizácia alebo 
pseudonymizácia súdnych rozhodnutí, 
dokumentov alebo údajov, komunikácia 
medzi zamestnancami, administratívne 
úlohy alebo prideľovanie zdrojov. S 
cieľom riešiť riziká vonkajších 
negatívnych zásahov a neprimeraných 
účinkov na demokratické procesy, 
demokraciu a právny štát, pokiaľ ide o 
právo voliť zakotvené v článku 39 charty, 
by sa systémy umelej inteligencie 
používané v politických kampaniach na 
ovplyvnenie hlasov fyzických osôb v 
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komunálnych a celoštátnych voľbách 
alebo vo voľbách do Európskeho 
parlamentu alebo na účely sčítania a 
spracovania hlasov v takýchto voľbách 
mali klasifikovať ako vysokorizikové 
systémy umelej inteligencie.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s doplneniami v oblasti spravodlivosti a demokracie v prílohe III.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Určité systémy umelej inteligencie 
by mali zároveň podliehať požiadavkám 
na transparentnosť a mali by sa 
klasifikovať ako vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie vzhľadom na ich 
potenciál zavádzať a spôsobovať 
individuálne a spoločenské škody. Najmä 
systémy umelej inteligencie, ktoré 
vytvárajú deepfakes znázorňujúce 
existujúce osoby, majú potenciál 
manipulovať fyzické osoby, ktoré sú im 
vystavené, a poškodiť osoby, ktoré sú nimi 
znázornené alebo skreslené, zatiaľ čo 
systémy umelej inteligencie, ktoré na 
základe obmedzeného ľudského vstupu 
vytvárajú komplexné texty, ako sú 
spravodajské a názorové články, romány, 
scenáre a vedecké články (ďalej len 
„umelá inteligencia ako autor“), majú 
potenciál manipulovať, zavádzať alebo 
vystaviť fyzické osoby zabudovaným 
predsudkom alebo nepresnostiam.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Skutočnosť, že systém umelej 
inteligencie sa podľa tohto nariadenia 
klasifikuje ako vysokorizikový, by sa 
nemala vykladať tak, že používanie tohto 
systému je nevyhnutne zákonné podľa 
iných aktov práva Únie alebo 
vnútroštátneho práva zlučiteľného 
s právom Únie, ako napr. v oblasti ochrany 
osobných údajov, používania detektorov lži 
a podobných nástrojov alebo iných 
systémov na zisťovanie emocionálneho 
stavu fyzických osôb. Akékoľvek takéto 
použitie by sa malo naďalej vykonávať 
výlučne v súlade s uplatniteľnými 
požiadavkami vyplývajúcimi z charty 
a z uplatniteľných aktov sekundárneho 
práva Únie a vnútroštátneho práva. Toto 
nariadenie by sa nemalo chápať tak, že 
poskytuje právny základ pre spracúvanie 
osobných údajov, prípadne vrátane 
osobitných kategórií osobných údajov.

(41) Skutočnosť, že systém umelej 
inteligencie sa podľa tohto nariadenia 
klasifikuje ako vysokorizikový systém 
umelej inteligencie, by sa nemala vykladať 
tak, že používanie tohto systému je 
nevyhnutne zákonné podľa iných aktov 
práva Únie alebo vnútroštátneho práva 
zlučiteľného s právom Únie, ako napr. 
v oblasti ochrany osobných údajov, 
používania detektorov lži a podobných 
nástrojov alebo iných systémov na 
zisťovanie emocionálneho stavu fyzických 
osôb. Akékoľvek takéto použitie by sa 
malo naďalej vykonávať výlučne v súlade 
s uplatniteľnými požiadavkami 
vyplývajúcimi z charty a z uplatniteľných 
aktov sekundárneho práva Únie 
a vnútroštátneho práva. Toto nariadenie by 
sa nemalo chápať tak, že poskytuje právny 
základ pre spracúvanie osobných údajov 
vrátane osobitných kategórií osobných 
údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) Pre výkonnosť mnohých systémov 
umelej inteligencie je kľúčová vysoká 
kvalita údajov, najmä ak sa využívajú 
techniky zahŕňajúce trénovanie modelov, 
aby vysokorizikový systém umelej 
inteligencie fungoval podľa zamýšľaného 
účelu a bezpečne a aby sa nestal zdrojom 
diskriminácie zakázanej právom Únie. 

(44) Pre výkonnosť mnohých systémov 
umelej inteligencie je kľúčová vysoká 
kvalita údajov, najmä ak sa využívajú 
techniky zahŕňajúce trénovanie modelov, 
aby vysokorizikový systém umelej 
inteligencie fungoval podľa zamýšľaného 
účelu a bezpečne a aby sa nestal zdrojom 
diskriminácie zakázanej právom Únie. 
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Súbory vysokokvalitných trénovacích, 
validačných a testovacích údajov si 
vyžadujú vykonávanie primeraných 
postupov správy a riadenia údajov. Súbory 
trénovacích, validačných a testovacích 
údajov by mali byť dostatočne relevantné, 
reprezentatívne a bez chýb a mali by byť 
úplné vzhľadom na zamýšľaný účel 
systému. Mali by mať aj primerané 
štatistické vlastnosti, a to aj pokiaľ ide 
o osoby alebo skupiny osôb, v prípade 
ktorých sa má vysokorizikový systém 
umelej inteligencie používať. Súbory 
trénovacích, validačných a testovacích 
údajov by mali v rozsahu, v akom si to 
vyžaduje zamýšľaný účel, zohľadňovať 
najmä vlastnosti, charakteristiky alebo 
prvky, ktoré sú špecifické pre konkrétne 
geografické, behaviorálne alebo funkčné 
podmienky alebo súvislosti, v ktorých sa 
má systém umelej inteligencie používať. 
Na ochranu práva iných osôb pred 
diskrimináciou, ktorá by mohla vyplynúť 
zo skreslenia systémov umelej 
inteligencie, by poskytovatelia mali mať 
vzhľadom na významný verejný záujem 
možnosť spracúvať aj osobitné kategórie 
osobných údajov s cieľom zabezpečiť 
monitorovanie, odhaľovanie a nápravu 
tohto skreslenia vo vzťahu 
k vysokorizikovým systémom umelej 
inteligencie.

Súbory vysokokvalitných trénovacích, 
validačných a testovacích údajov si 
vyžadujú vykonávanie primeraných 
postupov správy a riadenia údajov. Súbory 
trénovacích, validačných a testovacích 
údajov by mali byť dostatočne relevantné, 
reprezentatívne, aktuálne a v čo možno 
najväčšej miere bez chýb a čo najúplnejšie 
vzhľadom na zamýšľaný účel 
systémualebo na logicky predvídateľný 
spôsob jeho použitia. Mali by mať aj 
primerané štatistické vlastnosti, a to aj 
pokiaľ ide o osoby alebo skupiny osôb, 
v prípade ktorých sa má vysokorizikový 
systém umelej inteligencie používať alebo 
sa to môže logicky predvídať. Súbory 
trénovacích, validačných a testovacích 
údajov by mali v rozsahu, v akom si to 
vyžaduje zamýšľaný účel alebo logicky 
predvídateľný spôsob použitia, 
zohľadňovať najmä vlastnosti, 
charakteristiky alebo prvky, ktoré sú 
špecifické pre konkrétne geografické, 
kultúrne, behaviorálne alebo funkčné 
podmienky alebo súvislosti, v ktorých sa 
má systém umelej inteligencie používať 
alebo v ktorých sa jeho použitie môže 
logicky predvídať.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45a) Právo na súkromie a ochranu 
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údajov musí byť zaručené počas celého 
životného cyklu systému umelej 
inteligencie. V tejto súvislosti sú zásady 
minimalizácie údajov a špecificky 
navrhnutej a štandardnej ochrany údajov 
stanovené v právnych predpisoch Únie o 
ochrane údajov nevyhnutné, ak 
spracúvanie údajov predstavuje významné 
riziká pre základné práva fyzických osôb. 
Poskytovatelia a používatelia systémov 
umelej inteligencie by mali zaviesť 
moderné technické a organizačné 
opatrenia na ochranu týchto práv. Takéto 
opatrenia by mali zahŕňať nielen 
anonymizáciu a šifrovanie, ale aj 
používanie čoraz dostupnejšej 
technológie, ktorá umožňuje uplatniť 
algoritmy na údaje a odvodiť cenné 
poznatky bez prenosu medzi stranami 
alebo bez zbytočného kopírovania 
nespracovaných alebo štruktúrovaných 
údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45b) Poskytovatelia nemusia mať vždy 
prístup k súborom údajov potrebným na 
vývoj vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie, napríklad keď sú súbory 
údajov vo výlučnom vlastníctve 
používateľa, zatiaľ čo poskytovateľ dáva 
používateľom len nástroje a techniky na 
vývoj systému umelej inteligencie. Za 
takýchto okolností poskytovateľ nemôže 
objektívne splniť požiadavky a povinnosti 
týkajúce sa kvality súborov údajov 
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stanovené v tomto nariadení. Takéto 
povinnosti by mal preto používateľ plniť 
na základe dohody medzi poskytovateľom 
a používateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) S cieľom umožniť presadzovanie 
tohto nariadenia a vytvoriť rovnaké 
podmienky pre prevádzkovateľov je pri 
zohľadnení rôznych foriem 
sprístupňovania digitálnych produktov 
dôležité zabezpečiť, aby osoba usadená 
v Únii mohla za každých okolností 
poskytnúť orgánom všetky potrebné 
informácie o súlade systému umelej 
inteligencie. Preto ak nie je možné 
identifikovať dovozcu, poskytovatelia 
usadení mimo Únie vymenujú písomným 
splnomocnením pred sprístupnením svojich 
systémov umelej inteligencie na trhu Únie 
splnomocneného zástupcu usadeného 
v Únii.

(56) S cieľom umožniť presadzovanie 
tohto nariadenia a vytvoriť rovnaké 
podmienky pre prevádzkovateľov je pri 
zohľadnení rôznych foriem 
sprístupňovania digitálnych produktov 
dôležité zabezpečiť, aby osoba usadená 
v Únii mohla za každých okolností 
poskytnúť orgánom všetky potrebné 
informácie o súlade systému umelej 
inteligencie. Preto poskytovatelia usadení 
mimo Únie vymenujú písomným 
splnomocnením pred sprístupnením svojich 
systémov umelej inteligencie na trhu Únie 
splnomocneného zástupcu usadeného 
v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s článkom 25 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 61
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(61) Kľúčovú úlohu pri poskytovaní 
technických riešení poskytovateľom na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením by 
mala zohrávať normalizácia. Dodržiavanie 
harmonizovaných noriem vymedzených 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1025/201254 by malo byť pre 
poskytovateľov prostriedkom na 
preukázanie zhody s požiadavkami tohto 
nariadenia. Komisia by však mohla prijať 
spoločné technické špecifikácie v 
oblastiach, v ktorých harmonizované 
normy neexistujú alebo nie sú dostatočné.

(61) Kľúčovú úlohu pri poskytovaní 
technických riešení poskytovateľom na 
zabezpečenie súladu s týmto nariadením by 
mala zohrávať normalizácia. Dodržiavanie 
harmonizovaných noriem vymedzených 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1025/201254 by malo byť pre 
poskytovateľov prostriedkom na 
preukázanie zhody s požiadavkami tohto 
nariadenia. S cieľom zabezpečiť účinnosť 
noriem a normalizácie ako politických 
nástrojov pre Úniu a vzhľadom na 
význam noriem pre 
konkurencieschopnosť podnikov a 
zabezpečenie súladu s požiadavkami tohto 
nariadenia je potrebné zabezpečiť 
vyvážené zastúpenie záujmov podporou 
účasti všetkých príslušných 
zainteresovaných strán na tvorbe noriem. 
Komisia by mohla prijať spoločné 
technické špecifikácie v oblastiach, v 
ktorých harmonizované normy neexistujú 
alebo nie sú dostatočné.

__________________ __________________
54 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 
2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 
menia a dopĺňajú smernice Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 
14.11.2012, s. 12).

54 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 
2012 o európskej normalizácii, ktorým sa 
menia a dopĺňajú smernice Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 
2009/105/ES a ktorým sa zrušuje 
rozhodnutie Rady 87/95/EHS a 
rozhodnutie Európskeho parlamentu a 
Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 
14.11.2012, s. 12).

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v článku 40.
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(68) Rýchla dostupnosť inovačných 
technológií môže mať za určitých 
podmienok zásadný význam pre zdravie 
a bezpečnosť osôb a pre spoločnosť ako 
celok. Je preto vhodné, aby členské štáty 
mohli z výnimočných dôvodov verejnej 
bezpečnosti alebo ochrany života a zdravia 
fyzických osôb a ochrany priemyselného 
a obchodného vlastníctva povoliť 
uvedenie na trh alebo do prevádzky 
v prípade systémov umelej inteligencie, 
ktoré neboli podrobené posudzovaniu 
zhody.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s vypustením článku 47.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(69) S cieľom uľahčiť prácu Komisie 
a členských štátov v oblasti umelej 
inteligencie, ako aj zvýšiť transparentnosť 
voči verejnosti by sa od poskytovateľov 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie, ktoré nesúvisia s výrobkami 
patriacimi do rozsahu pôsobnosti 
príslušných existujúcich harmonizačných 
právnych predpisov Únie, malo vyžadovať, 
aby svoje vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie zaregistrovali v databáze EÚ, 
ktorú má zriadiť a spravovať Komisia. 
Prevádzkovateľom uvedenej databázy by 

(69) S cieľom uľahčiť prácu Komisie 
a členských štátov v oblasti umelej 
inteligencie, ako aj zvýšiť transparentnosť 
voči verejnosti by sa od poskytovateľov 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie, ktoré nesúvisia s výrobkami 
patriacimi do rozsahu pôsobnosti 
príslušných existujúcich harmonizačných 
právnych predpisov Únie, malo vyžadovať, 
aby svoje vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie zaregistrovali v databáze EÚ, 
ktorú má zriadiť a spravovať Komisia. 
Používatelia, ktorí sú orgánmi verejnej 
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v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172555 mala 
byť Komisia. Aby sa zaistila plná 
funkčnosť tejto databázy pri jej zavedení, 
by postup pri vytváraní databázy mal 
zahŕňať funkčné špecifikácie vypracované 
Komisiou a nezávislú audítorskú správu.

moci alebo inštitúciami, orgánmi, úradmi 
a agentúrami Únie, alebo používatelia 
konajúci v ich mene, by sa pred uvedením 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie do prevádzky alebo pred jeho 
používaním mali tiež zaregistrovať v 
databáze EÚ. Prevádzkovateľom uvedenej 
databázy by v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/172555 mala byť Komisia. Aby sa 
zaistila plná funkčnosť tejto databázy pri 
jej zavedení, by postup pri vytváraní 
databázy mal zahŕňať funkčné špecifikácie 
vypracované Komisiou a nezávislú 
audítorskú správu.

__________________ __________________
55 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

55 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v článku 51.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(76) Na uľahčenie bezproblémového, 
účinného a harmonizovaného vykonávania 
tohto nariadenia by sa mala zriadiť 
Európska rada pre umelú inteligenciu. Táto 
rada by mala byť zodpovedná za niekoľko 
poradných úloh vrátane vydávania 
stanovísk, odporúčaní, poradenstva alebo 
usmernení v záležitostiach týkajúcich sa 

(76) Na uľahčenie bezproblémového, 
účinného a jednotného vykonávania tohto 
nariadenia a na predchádzanie 
fragmentácii vnútorného trhu by sa mala 
zriadiť Európska rada pre umelú 
inteligenciu. Táto rada by mala byť 
zodpovedná za niekoľko poradných úloh 
vrátane vydávania stanovísk, odporúčaní, 
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vykonávania tohto nariadenia vrátane 
technických špecifikácií alebo existujúcich 
noriem týkajúcich sa požiadaviek 
stanovených v tomto nariadení 
a poskytovania poradenstva a pomoci 
Komisii v konkrétnych otázkach 
súvisiacich s umelou inteligenciou.

poradenstva alebo usmernení 
v záležitostiach týkajúcich sa vykonávania 
tohto nariadenia vrátane technických 
špecifikácií alebo existujúcich noriem 
týkajúcich sa požiadaviek stanovených 
v tomto nariadení a poskytovania 
poradenstva a pomoci Komisii 
v konkrétnych otázkach súvisiacich 
s umelou inteligenciou vrátane prípadných 
zmien príloh, najmä prílohy obsahujúcej 
zoznam vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie. V záujme prispenia k 
účinnému a harmonizovanému 
presadzovaniu tohto nariadenia by rada 
mala mať možnosť vydávať odporúčania 
príslušným vnútroštátnym dozorným 
orgánom s cieľom poskytnúť pomoc pri 
riešení prípadov týkajúcich sa dvoch alebo 
viacerých členských štátov, v ktorých sa 
príslušné vnútroštátne orgány nezhodujú.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v kapitole o správe.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(76a) Na zabezpečenie spoločného a 
jednotného prístupu k vývoju a 
používaniu systémov umelej inteligencie v 
rôznych oblastiach a príslušných 
odvetviach a na zabezpečenie synergie a 
komplementárnosti by mala rada úzko 
spolupracovať s ďalšími príslušnými 
inštitúciami, orgánmi, úradmi, 
agentúrami a výbormi zriadenými na 
úrovni Únie vrátane európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov, 
Európskeho výboru pre ochranu údajov, 
výboru pre inováciu údajov zriadeného... 
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[aktom o správe údajov] a Európskeho 
výboru pre digitálne služby zriadeného... 
[aktom o digitálnych službách]. Okrem 
toho by mala rada pravidelne konzultovať 
a spolupracovať so zástupcami priemyslu, 
MSP a startupov a s príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti, ako 
sú mimovládne organizácie (MVO), 
združenia spotrebiteľov, sociálni partneri 
a akademická obec.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77) Pri uplatňovaní a presadzovaní 
tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu 
členské štáty. V tejto súvislosti by mal na 
účely dohľadu nad uplatňovaním 
a vykonávaním tohto nariadenia každý 
členský štát určiť jeden alebo viac 
príslušných vnútroštátnych orgánov. Aby 
sa zvýšila efektívnosť organizácie zo 
strany členských štátov a vytvorilo 
oficiálne kontaktné miesto vo vzťahu 
k verejnosti a iným partnerom na úrovni 
členských štátov a Únie, by sa mal 
v každom členskom štáte určiť jeden 
vnútroštátny orgán ako vnútroštátny 
dozorný orgán.

(77) Pri uplatňovaní a presadzovaní 
tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu 
členské štáty. V tejto súvislosti by mal na 
účely dohľadu nad uplatňovaním 
a vykonávaním tohto nariadenia každý 
členský štát určiť jeden alebo viac 
príslušných vnútroštátnych orgánov. Aby 
sa zvýšila efektívnosť organizácie zo 
strany členských štátov a vytvorilo 
oficiálne kontaktné miesto vo vzťahu 
k verejnosti a iným partnerom na úrovni 
členských štátov a Únie, by sa mal 
v každom členskom štáte určiť jediný 
vnútroštátny orgán ako vnútroštátny 
dozorný orgán. Uvedený vnútroštátny 
dozorný orgán by mal pôsobiť ako vedúci 
orgán a mal by tiež zastupovať svoj 
členský štát v rade. Ak určeným 
vnútroštátnym dozorným orgánom nie je 
vnútroštátny orgán pre ochranu údajov, 
vnútroštátny dozorný orgán by mal konať 
v úzkej spolupráci s vnútroštátnym 
orgánom pre ochranu údajov s cieľom 
zabezpečiť jednotné a účinné vykonávanie 
práv a povinností v oblasti ochrany 
údajov.
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Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v článku 59.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78) Všetci poskytovatelia 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie by mali mať zavedený systém 
monitorovania po uvedení na trh, aby 
zabezpečili, že budú schopní zohľadniť 
skúsenosti s používaním vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie na zlepšenie 
svojich systémov a procesu koncipovania 
a vývoja, alebo aby mohli včas prijať 
akékoľvek možné nápravné opatrenia. 
Tento systém je takisto kľúčový na 
zabezpečenie toho, aby sa možné riziká 
vyplývajúce zo systémov umelej 
inteligencie, ktoré sa po uvedení na trh 
alebo do prevádzky ďalej učia, mohli 
účinnejšie a včas riešiť. V tejto súvislosti 
by sa od poskytovateľov malo vyžadovať, 
aby mali zavedený systém, 
prostredníctvom ktorého by príslušným 
orgánom nahlasovali všetky závažné 
incidenty alebo porušenia vnútroštátnych 
právnych predpisov a právnych predpisov 
Únie na ochranu základných práv 
vyplývajúce z používania ich systémov 
umelej inteligencie.

(78) Všetci poskytovatelia 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie by mali mať zavedený systém 
monitorovania po uvedení na trh, aby 
zabezpečili, že budú schopní zohľadniť 
skúsenosti s používaním vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie na zlepšenie 
svojich systémov a procesu koncipovania 
a vývoja, alebo aby mohli včas prijať 
akékoľvek možné nápravné opatrenia. 
Tento systém je takisto kľúčový na 
zabezpečenie toho, aby sa možné riziká 
vyplývajúce zo systémov umelej 
inteligencie, ktoré sa po uvedení na trh 
alebo do prevádzky ďalej učia, mohli 
účinnejšie a včas riešiť. V tejto súvislosti 
by sa od poskytovateľov malo vyžadovať, 
aby mali zavedený systém, 
prostredníctvom ktorého by príslušným 
orgánom alebo prípadne Komisii 
nahlasovali všetky závažné incidenty, 
nesprávne fungovanie alebo porušenia 
vnútroštátnych právnych predpisov 
a právnych predpisov Únie na ochranu 
základných práv vyplývajúce z používania 
ich systémov umelej inteligencie a aby 
prijali vhodné nápravné opatrenia. 
Používatelia by mali príslušným orgánom 
alebo v relevantných prípadoch Komisii 
nahlásiť aj všetky závažné incidenty alebo 
porušenia vnútroštátneho práva a práva 
Únie na ochranu základných práv 
vyplývajúce z používania ich systému 
umelej inteligencie, keď sa o takýchto 
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závažných incidentoch alebo porušeniach 
dozvedia.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s článkom 62.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80a) Vzhľadom na ciele tohto 
nariadenia, a to zabezpečiť rovnocennú 
úroveň ochrany zdravia, bezpečnosti a 
základných práv fyzických osôb, 
zabezpečiť ochranu hodnôt Únie 
zakotvených v článku 2 ZEÚ a voľný 
pohyb systémov umelej inteligencie v celej 
Únii, a berúc do úvahy to, že zmiernenie 
rizík systému umelej inteligencie, pokiaľ 
ide o takéto práva, sa nemusí uspokojivo 
dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni alebo 
môže podliehať rozdielneho výkladu, čo 
by v konečnom dôsledku mohlo viesť k 
nerovnakej úrovni ochrany fyzických osôb 
a spôsobiť fragmentáciu trhu, by Komisia 
mala byť splnomocnená začať konanie z 
vlastnej iniciatívy alebo na základe 
odporúčania rady. Takéto konanie by sa 
malo začať, ak má Komisia alebo rada 
dostatočné dôvody domnievať sa, že 
porušenie tohto nariadenia predstavuje 
rozsiahle porušovanie právnych predpisov 
alebo rozsiahle porušovanie právnych 
predpisov s rozmerom Únie, alebo ak 
systém umelej inteligencie predstavuje 
riziko, ktoré ovplyvňuje alebo 
pravdepodobne ovplyvní aspoň 45 
miliónov jednotlivcov v Únii, alebo ak sa 
porušovanie právnych predpisov týka 
fyzických osôb v najmenej dvoch 
členských štátoch a členské štáty 
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zodpovedné za presadzovanie tohto 
nariadenia neprijali žiadne opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s novým článkom 68a.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80b) Keď Komisia začne konanie, malo 
by sa zamedziť, aby vnútroštátne dozorné 
orgány daných členských štátov 
vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a 
právomoci v oblasti presadzovania práva 
vo vzťahu k príslušnému 
prevádzkovateľovi alebo príslušným 
prevádzkovateľom, aby sa zabránilo 
duplicite, nezrovnalostiam a rizikám z 
hľadiska zásady ne bis in idem. V záujme 
účinnosti by sa však vnútroštátnym 
dozorným orgánom nemalo brániť vo 
výkone ich právomoci pomáhať Komisii 
na jej žiadosť pri plnení jej úloh alebo v 
súvislosti s iným konaním vrátane 
konania toho istého prevádzkovateľa, 
ktorý je podozrivý z nového porušenia 
právnych predpisov. Vnútroštátne dozorné 
orgány, ako aj rada a prípadne iné 
príslušné vnútroštátne orgány by mali 
Komisii poskytnúť všetky potrebné 
informácie a pomoc, aby mohla účinne 
plniť svoje úlohy. Komisia by mala 
vnútroštátne dozorné orgány podľa 
potreby informovať o výkone svojich 
právomocí. V tejto súvislosti by Komisia 
mala v prípade potreby zohľadniť všetky 
relevantné posúdenia, ktoré vykonala 
rada alebo príslušné vnútroštátne dozorné 
orgány, ako aj všetky relevantné dôkazy a 
informácie, ktoré zhromaždili, a to bez 
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toho, aby boli dotknuté právomoci 
Komisie a jej zodpovednosť vykonávať 
podľa potreby dodatočné vyšetrovania.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s novým článkom 68a.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80c) Vzhľadom na osobitné výzvy, ktoré 
môžu vzniknúť pri úsilí o zabezpečenie 
dodržiavania predpisov zo strany 
príslušných prevádzkovateľov, ako aj na 
význam účinnosti toho úsilia a pri 
zohľadnení vplyvu systémov umelej 
inteligencie a škôd, ktoré môžu spôsobiť, 
by Komisia mala mať silné vyšetrovacie 
právomoci a právomoci v oblasti 
presadzovania práva, ktoré jej umožnia 
vyšetrovať porušovanie niektorých 
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
presadzovať a monitorovať ich 
dodržiavanie, a to pri plnom rešpektovaní 
zásady proporcionality a práv a záujmov 
dotknutých strán.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s novým článkom 68b.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 80 d (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(80d) Komisia by mala mať prístup ku 
všetkým relevantným dokumentom, 
informáciám a údajom potrebným na 
začatie a vedenie vyšetrovaní a na 
monitorovanie súladu s týmto nariadením 
bez ohľadu na ich formu alebo formát 
alebo na spôsob alebo miesto ich 
uchovávania. Komisia by mala mať 
možnosť priamo požadovať od 
dotknutých prevádzkovateľov, aby 
poskytli všetky relevantné dôkazy, 
informácie a údaje. Komisia by okrem 
toho mala mať možnosť vyžiadať si na 
účely tohto nariadenia všetky relevantné 
informácie od akéhokoľvek verejného 
orgánu, subjektu alebo agentúry v 
členskom štáte alebo od ktorejkoľvek 
fyzickej alebo právnickej osoby. Komisia 
by mala byť splnomocnená požadovať 
prístup k databázam, algoritmom a 
zdrojovým kódom a k súvisiacim 
vysvetleniam, vypočúvať s ich súhlasom 
všetky osoby, ktoré môžu mať užitočné 
informácie, a poskytnuté výpovede 
zaznamenať. Komisia by mala mať 
možnosť vykonávať potrebné kontroly na 
diaľku a na mieste a mala by mať 
právomoc vstupovať do priestorov, na 
pozemky alebo do dopravných 
prostriedkov, ktoré dotknutý hospodársky 
subjekt používa na účely spojené so 
svojou obchodnou, podnikateľskou, 
remeselnou alebo profesijnou činnosťou. 
Komisia by mala byť tiež splnomocnená 
vykonávať inšpekcie potrebné na 
presadzovanie tohto nariadenia. Ak 
Komisia zistí, že dotknutý prevádzkovateľ 
alebo prevádzkovatelia nedodržiavajú toto 
nariadenie, mala by byť splnomocnená 
prijať rozhodnutia a uložiť pokuty. Ak 
existuje riziko spôsobenia vážnej a 
nenapraviteľnej ujmy fyzickým osobám v 
dôsledku nedodržania predpisov, Komisia 
by mala mať možnosť prijať opatrenia, 
ak je to riadne odôvodnené a primerané a 
ak nie sú k dispozícii žiadne iné 
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prostriedky, ktoré by takejto ujme 
zabránili alebo ju zmiernili. Cieľom 
týchto vyšetrovacích právomocí a 
právomocí v oblasti presadzovania práva 
je doplniť možnosť Komisie požiadať o 
pomoc vnútroštátne dozorné orgány a 
ďalšie orgány členských štátov, napríklad 
formou poskytnutia informácií alebo pri 
vykonávaní uvedených právomocí.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s novým článkom 68b.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(83) Na zabezpečenie dôveryhodnej 
a konštruktívnej spolupráce príslušných 
orgánov na úrovni Únie a na vnútroštátnej 
úrovni by mali všetky strany zapojené do 
uplatňovania tohto nariadenia rešpektovať 
dôvernosť informácií a údajov získaných 
pri plnení svojich úloh

(83) Na zabezpečenie dôveryhodnej 
a konštruktívnej spolupráce príslušných 
orgánov na úrovni Únie a na vnútroštátnej 
úrovni by mali všetky strany zapojené do 
uplatňovania tohto nariadenia rešpektovať 
dôvernosť informácií a údajov získaných 
pri plnení svojich úloh Príslušné orgány 
by mali zaviesť primerané opatrenia v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a 
organizačné opatrenia na ochranu 
bezpečnosti a dôvernosti informácií a 
údajov získaných pri plnení svojich úloh a 
výkone činností.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie so zmenami v článku 70.
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(84a) Súlad s týmto nariadením by mal 
byť vymožiteľný ukladaním pokút 
Komisiou v rámci konania podľa postupu 
stanoveného v tomto nariadení. Na tento 
účel by sa za nedodržanie povinností a 
porušenie procesných pravidiel mali 
stanoviť primerané výšky pokút, ako aj 
primerané premlčacie lehoty.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s novými právomocami v oblasti presadzovania práva udelené Komisii v 
kapitole o presadzovaní práva.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(84b) Fyzické a právnické osoby a 
skupiny fyzických alebo právnických osôb 
by mali byť oprávnené mať prístup k 
primeraným a účinným prostriedkom 
nápravy. Mali by mať najmä právo podať 
sťažnosť na poskytovateľov alebo 
používateľov systémov umelej inteligencie 
a dostať náhradu za priamu škodu alebo 
stratu, ktorú utrpeli v súvislosti so svojím 
zdravím, bezpečnosťou alebo základnými 
právami v dôsledku porušenia tohto 
nariadenia poskytovateľom alebo 
používateľom. Bez toho, aby bol dotknutý 
akýkoľvek iný správny alebo mimosúdny 
prostriedok nápravy, fyzické a právnické 
osoby a skupiny fyzických alebo 
právnických osôb by takisto mali mať 



PE731.563v01-00 44/165 PR\1254442SK.docx

SK

právo na účinný súdny prostriedok 
nápravy v súvislosti s právne záväzným 
rozhodnutím vnútroštátneho dozorného 
orgánu alebo Komisie, ktoré sa ich týka, 
alebo ak vnútroštátny dozorný orgán 
sťažnosť nevybavuje, neinformuje 
sťažovateľa o stave alebo predbežnom 
výsledku podanej sťažnosti alebo neplní 
svoju povinnosť dospieť v súvislosti so 
sťažnosťou ku konečnému rozhodnutiu.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o zosúladenie s novými ustanoveniami o prostriedkoch nápravy.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) harmonizované pravidlá uvádzania 
na trh, uvádzania do prevádzky 
a používania systémov umelej inteligencie 
v Únii;

a) harmonizované pravidlá vývoja, 
uvádzania na trh, uvádzania do prevádzky 
a používania systémov umelej inteligencie 
v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) harmonizované pravidlá týkajúce 
sa vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie na zabezpečenie vysokej 
úrovne dôveryhodnosti a ochrany zdravia, 
bezpečnosti, základných práv a hodnôt 
Únie zakotvených v článku 2 ZEÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) harmonizované pravidlá 
transparentnosti pre systémy umelej 
inteligencie určené na interakciu 
s fyzickými osobami, systémy na 
rozpoznávanie emócií a systémy 
biometrickej kategorizácie, ako aj pre 
systémy umelej inteligencie používané na 
vytváranie obrazového, zvukového obsahu 
alebo videoobsahu alebo na manipuláciu 
s takýmto obsahom;

d) harmonizované pravidlá 
transparentnosti pre systémy umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytovateľov uvádzajúcich 
v Únii na trh alebo do prevádzky systémy 
umelej inteligencie bez ohľadu na to, či sú 
títo poskytovatelia usadení v Únii alebo 
v tretej krajine;

a) prevádzkovateľov uvádzajúcich 
v Únii na trh alebo do prevádzky systémy 
umelej inteligencie bez ohľadu na to, či sú 
títo prevádzkovatelia usadení v Únii alebo 
v tretej krajine;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) poskytovateľov a používateľov 
systémov umelej inteligencie, ktorí sa 
nachádzajú v tretej krajine, ak sa výstup 
vytvorený systémom používa v Únii.

c) poskytovateľov a používateľov 
systémov umelej inteligencie, ktorí sa 
nachádzajú v tretej krajine, ak sa výstup 
vytvorený systémom používa v Únii alebo 
sa týka fyzických osôb v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) fyzické osoby dotknuté používaním 
systému umelej inteligencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na 
inštitúcie, úrady, orgány a agentúry Únie, 
ak konajú ako poskytovateľ alebo 
používateľ systému umelej inteligencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 5 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Na osobné údaje spracúvané v 
súvislosti s právami a povinnosťami 
stanovenými v tomto nariadení sa 
vzťahuje právo Únie o ochrane osobných 
údajov, súkromia a dôvernosti 
komunikácie. Týmto nariadením nie je 
dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, 
nariadenie (EÚ) 2018/1725, smernica 
2002/58/ES ani smernica (EÚ) 2016/680.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „systém umelej inteligencie“ je 
softvér vyvinutý s jednou alebo viacerými 
technikami a prístupmi uvedenými 
v prílohe I, ktorý môže pre daný súbor 
cieľov vymedzených človekom vytvárať 
výstupy, ako je obsah, predpovede, 
odporúčania alebo rozhodnutia 
ovplyvňujúce prostredie, s ktorým sú 
v interakcii;

(1) „systém umelej inteligencie“ je 
softvér vyvinutý s jednou alebo viacerými 
technikami a prístupmi uvedenými 
v prílohe I, ktorý môže pre daný súbor 
cieľov vytvárať výstupy, ako je obsah, 
predpovede, hypotézy, odporúčania alebo 
rozhodnutia ovplyvňujúce prostredie, 
s ktorým sú v interakcii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „používateľ“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, orgán verejnej moci, 
agentúra alebo iný subjekt, ktorý používa 
systém umelej inteligencie v rámci svojej 

(4) „používateľ“ je každá fyzická alebo 
právnická osoba, orgán verejnej moci, 
agentúra alebo iný subjekt, ktorý používa 
systém umelej inteligencie v rámci svojej 
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právomoci, s výnimkou prípadov, keď sa 
systém umelej inteligencie používa 
v rámci osobnej neprofesionálnej 
činnosti;

právomoci a v rámci svojej profesionálnej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „bezpečnostný komponent výrobku 
alebo systému“ je komponent výrobku 
alebo systému, ktorý pre daný výrobok 
alebo systém plní bezpečnostnú funkciu 
alebo ktorého zlyhanie alebo porucha 
ohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb alebo 
majetku;

(14) „bezpečnostný komponent výrobku 
alebo systému“ je komponent výrobku 
alebo systému, ktorý pre daný výrobok 
alebo systém plní bezpečnostnú alebo 
ochrannú funkciu alebo ktorého zlyhanie 
alebo porucha ohrozuje zdravie 
a bezpečnosť alebo základné práva 
fyzických osôb alebo poškodzuje majetok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „návod na použitie“ sú informácie, 
ktoré poskytuje poskytovateľ s cieľom 
informovať používateľa najmä 
o zamýšľanom účele a správnom používaní 
systému umelej inteligencie vrátane 
konkrétnych geografických, 
behaviorálnych alebo funkčných 
podmienok, v ktorých sa má 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
používať;

(15) „návod na použitie“ sú informácie, 
ktoré poskytuje poskytovateľ na trvalom 
nosiči s cieľom informovať používateľa 
najmä o zamýšľanom účele a správnom 
používaní systému umelej inteligencie, ako 
aj informácie o preventívnych 
opatreniach, ktoré treba prijať, vrátane 
konkrétnych geografických, 
behaviorálnych alebo funkčných 
podmienok, v ktorých sa má 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
používať;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) „stiahnutie systému umelej 
inteligencie od používateľa“ je každé 
opatrenie zamerané na to, aby sa systém 
umelej inteligencie sprístupnený 
používateľovi vrátil poskytovateľovi;

(16) „stiahnutie systému umelej 
inteligencie od používateľa“ je každé 
opatrenie zamerané na to, aby sa systém 
umelej inteligencie, ktorý bol sprístupnený 
používateľovi, vrátil poskytovateľovi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) „notifikovaná osoba“ je orgán 
posudzovania zhody určený v súlade 
s týmto nariadením a inými relevantnými 
harmonizačnými právnymi predpismi 
Únie;

(22) „notifikovaná osoba“ je orgán 
posudzovania zhody notifikovaný v súlade 
s článkom 32 tohto nariadenia a s inými 
relevantnými harmonizačnými právnymi 
predpismi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) „podstatná zmena“ je zmena 
systému umelej inteligencie po jeho 
uvedení na trh alebo do prevádzky, ktorá 
ovplyvňuje súlad systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 

(23) „podstatná zmena“ je zmena alebo 
súbor zmien systému umelej inteligencie 
po jeho uvedení na trh alebo do prevádzky, 
ktorá ovplyvňuje súlad systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 
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v hlave III kapitole 2 tohto nariadenia 
alebo vedie k zmene zamýšľaného účelu, 
na aký bol systém umelej inteligencie 
posudzovaný;

v hlave III kapitole 2 tohto nariadenia 
alebo vedie k zmene zamýšľaného účelu, 
na aký bol systém umelej inteligencie 
posudzovaný, alebo k zmene jeho 
výkonnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) „validačné údaje“ sú údaje, ktoré sa 
používajú na vyhodnotenie natrénovaného 
systému umelej inteligencie a na doladenie 
jeho parametrov, ktoré sa nedajú naučiť, 
a jeho procesu učenia, okrem iného 
s cieľom zabrániť pretrénovaniu, pričom 
súbor validačných údajov môže byť 
samostatný súbor údajov alebo časť súboru 
trénovacích údajov, a to buď v pevnom 
alebo variabilnom rozdelení;

(30) „validačné údaje“ sú údaje, ktoré sa 
používajú na vyhodnotenie natrénovaného 
systému umelej inteligencie a na doladenie 
jeho parametrov, ktoré sa nedajú naučiť, 
a jeho procesu učenia, okrem iného 
s cieľom zabrániť podtrénovaniu alebo 
pretrénovaniu, pričom súbor validačných 
údajov môže byť samostatný súbor údajov 
alebo časť súboru trénovacích údajov, a to 
buď v pevnom alebo variabilnom 
rozdelení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) „biometrické údaje“ sú osobné 
údaje, ktoré sú výsledkom osobitného 
technického spracúvania týkajúceho sa 
fyzických, fyziologických alebo 
behaviorálnych charakteristických znakov 
fyzickej osoby a ktoré umožňujú alebo 
potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto 
fyzickej osoby, ako sú vyobrazenia tváre 
alebo daktyloskopické údaje;

(33) „biometrické údaje“ sú biometrické 
údaje v zmysle článku 4 odseku 14 
nariadenia (EÚ) 2016/679;



PR\1254442SK.docx 51/165 PE731.563v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 33 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33a) „údaje založené na biometrii“ sú 
údaje, ktoré sú výsledkom osobitného 
technického spracúvania týkajúceho sa 
fyzických, fyziologických alebo 
behaviorálnych prejavov fyzickej osoby, 
ako sú výrazy tváre, pohyby, frekvencia 
pulzu, hlas, stlačenie klávesov alebo 
chôdza, ktoré môžu alebo nemusia 
umožniť alebo potvrdiť jedinečnú 
identifikáciu fyzickej osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 33 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33b) „podprahové techniky“ sú 
techniky, ktoré využívajú senzorické 
stimuly, ako sú obrazy, texty alebo zvuky, 
ktoré sú pod prahom vedomého ľudského 
vnímania alebo nad ním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 33 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33c) „osobitné kategórie osobných 
údajov“ sú kategórie osobných údajov 
v zmysle článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 
2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) „systém na rozpoznávanie emócií“ 
je systém umelej inteligencie na účely 
identifikácie alebo odvodenia emócií alebo 
úmyslov fyzických osôb na základe ich 
biometrických údajov;

(34) „systém na rozpoznávanie emócií“ 
je systém umelej inteligencie na účely 
identifikácie alebo odvodenia emócií, 
myšlienok, stavov mysle alebo úmyslov 
fyzických osôb na základe ich 
biometrických údajov a údajov založených 
na biometrii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) „systém biometrickej 
kategorizácie“ je systém umelej 
inteligencie na účely zaradenia fyzických 
osôb do konkrétnych kategórií, ako je 
pohlavie, vek, farba vlasov, farba očí, 
tetovanie, etnický pôvod alebo sexuálna či 
politická orientácia, a to na základe ich 
biometrických údajov;

(35) „systém biometrickej 
kategorizácie“ je systém umelej 
inteligencie na účely zaradenia fyzických 
osôb do konkrétnych kategórií, ako je rod, 
pohlavie, vek, farba vlasov, farba očí, 
tetovanie, etnický pôvod, zdravotný stav, 
duševná a telesná spôsobilosť, 
behaviorálne alebo osobnostné 
charakteristiky alebo sexuálna či politická 
orientácia, a to na základe ich 
biometrických údajov a údajov založených 
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na biometrii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) „vnútroštátny dozorný orgán“ je 
orgán, na ktorý členský štát deleguje 
zodpovednosť za vykonávanie 
a uplatňovanie tohto nariadenia, za 
koordináciu činností zverených danému 
členskému štátu, za pôsobenie ako 
jednotné kontaktné miesto pre Komisiu 
a za zastupovanie členského štátu 
v Európskej rade pre umelú inteligenciu;

(42) „vnútroštátny dozorný orgán“ je 
verejný orgán, na ktorý členský štát 
deleguje zodpovednosť za vykonávanie 
a uplatňovanie tohto nariadenia, za 
koordináciu činností zverených danému 
členskému štátu, za pôsobenie ako 
jednotné kontaktné miesto pre Komisiu 
a za zastupovanie členského štátu 
v Európskej rade pre umelú inteligenciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 44 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) „závažný incident“ je každý 
incident, ktorý priamo alebo nepriamo 
vyústi, mohol vyústiť alebo môže vyústiť 
do:

(44) „závažný incident“ je každý 
incident alebo nesprávne fungovanie, 
ktoré priamo alebo nepriamo vyústi, mohlo 
vyústiť alebo môže vyústiť do:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 44 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44a) „osobné údaje“ sú osobné údaje 
v zmysle článku 4 bodu 1 nariadenia (EÚ) 
2016/679;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 44 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44b) „iné ako osobné údaje“ sú údaje 
iné ako osobné údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 44 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44c) „riziko“ je kombinácia 
pravdepodobnosti výskytu nebezpečenstva 
spôsobujúceho poškodenie a stupňa 
závažnosti tohto poškodenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 44 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44d) „rozšírené porušovanie právnych 
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predpisov“ je:
a) každé konanie alebo opomenutie 
v rozpore s právnymi predpismi Únie na 
ochranu záujmov jednotlivcov, ktoré 
poškodili alebo pravdepodobne poškodia 
kolektívne záujmy jednotlivcov s pobytom 
najmenej v dvoch iných členských 
štátoch, než je členský štát, v ktorom:
i) takéto konanie alebo opomenutie 
vzniklo alebo sa uskutočnilo;
ii) je usadený dotknutý poskytovateľ 
alebo prípadne jeho splnomocnený 
zástupca; alebo
iii) je usadený používateľ v čase, keď 
sa dopustil porušenia právnych predpisov;
b) akékoľvek konania alebo 
opomenutia v rozpore s právnymi 
predpismi Únie na ochranu záujmov 
jednotlivcov, ktoré poškodili, poškodzujú 
alebo pravdepodobne poškodia kolektívne 
záujmy jednotlivcov a ktoré majú spoločné 
znaky vrátane tých istých protiprávnych 
praktík a rovnakého porušovaného 
záujmu, a ktoré sú páchané súčasne tým 
istým prevádzkovateľom najmenej v troch 
členských štátoch;

Or. en

Odôvodnenie

Zaviedlo sa vymedzenie pojmu rozsiahle porušovanie právnych predpisov s cieľom objasniť 
podmienky vedúce k zásahu Komisie v kapitole o presadzovaní právnych predpisov. Pojem je 
prevzatý z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 
o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 
na ochranu spotrebiteľa a prispôsobený potrebám tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 44 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44e) „rozsiahle porušenie právnych 
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predpisov s rozmerom Únie“ je rozsiahle 
porušenie právnych predpisov, ktoré 
poškodilo alebo pravdepodobne poškodí 
kolektívne záujmy jednotlivcov aspoň 
v dvoch tretinách členských štátov, čo 
spolu zodpovedá aspoň dvom tretinám 
obyvateľstva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) uvedenie na trh, uvedenie do 
prevádzky alebo používanie systému 
umelej inteligencie na individuálne alebo 
skupinové posúdenie rizika fyzických osôb 
s cieľom posúdiť riziko, že fyzická osoba 
spácha alebo opätovne spácha trestný čin, 
alebo na predpovedanie výskytu alebo 
opätovného výskytu skutočného alebo 
potenciálneho trestného činu na základe 
profilovania fyzických osôb alebo na 
základe posúdenia osobnostných rysov, 
charakteristických vlastností alebo 
predchádzajúceho trestného správania 
fyzických osôb alebo skupín fyzických 
osôb;

Or. en

Odôvodnenie

Prediktívne vykonávanie policajných funkcií porušuje ľudskú dôstojnosť a prezumpciu neviny 
a predstavuje osobitné riziko diskriminácie. Preto sa zaraďuje medzi zakázané praktiky.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Týmto článkom nie sú dotknuté 
zákazy, ktoré sa uplatňujú v prípade, že 
postup umelej inteligencie porušuje iné 
právne predpisy vrátane práva na 
ochranu údajov, zákona o 
nediskriminácii, práva na ochranu 
spotrebiteľa alebo práva hospodárskej 
súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) systémy umelej inteligencie sú 
určené na používanie v ktorejkoľvek 
z oblastí uvedených v bodoch 1 až 8 
prílohy III;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) systémy umelej inteligencie 
predstavujú riziko poškodenia zdravia 
a bezpečnosti alebo riziko nepriaznivého 
vplyvu na základné práva, ktoré je 
vzhľadom na svoju závažnosť 
a pravdepodobnosť výskytu 
prinajmenšom rovnocenné riziku 
poškodenia alebo nepriaznivého vplyvu, 
ktoré predstavujú vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie už uvedené v prílohe 

vypúšťa sa
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III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 73 s 
cieľom zmeniť prílohu III doplnením 
oblastí vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie, ak určitý typ systému umelej 
inteligencie predstavuje riziko poškodenia 
zdravia a narušenia bezpečnosti, riziko 
nepriaznivého vplyvu na základné práva 
alebo riziko rozporu s hodnotami Únie 
zakotvenými v článku 2 ZEÚ a toto riziko 
je z hľadiska závažnosti a 
pravdepodobnosti výskytu rovnaké alebo 
väčšie ako riziko poškodenia alebo 
nepriaznivého vplyvu spojené s 
vysokorizikovými systémami umelej 
inteligencie používanými v oblastiach 
uvedených v prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri posudzovaní toho, či systém 
umelej inteligencie predstavuje na účely 
odseku 1 riziko poškodenia zdravia 
a bezpečnosti alebo riziko nepriaznivého 
vplyvu na základné práva, ktoré je 
prinajmenšom rovnocenné riziku 
poškodenia, ktoré predstavujú 

2. Pri posudzovaní systému umelej 
inteligencie na účely odseku 1 Komisia 
tieto kritériá:
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vysokorizikové systémy umelej inteligencie 
už uvedené v prílohe III, zohľadní 
Komisia tieto kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rozsah, v akom sa systém umelej 
inteligencie používa alebo sa 
pravdepodobne bude používať;

b) rozsah, v akom sa systém umelej 
inteligencie používa alebo sa 
pravdepodobne bude používať vrátane 
logicky predvídateľného nesprávneho 
použitia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) typ a povaha údajov spracúvaných 
a používaných systémom umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) rozsah, v akom používanie systému 
umelej inteligencie už spôsobilo 

c) rozsah, v akom používanie systému 
umelej inteligencie už spôsobilo ujmu 
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poškodenie zdravia a bezpečnosti alebo 
nepriaznivý vplyv na základné práva, alebo 
vyvolalo vážne obavy v súvislosti 
s naplnením takéhoto poškodenia alebo 
nepriaznivého vplyvu, preukázaný 
správami alebo zdokumentovanými 
tvrdeniami predloženými príslušným 
vnútroštátnym orgánom;

fyzickým osobám, bolo v rozpore s 
hodnotami Únie zakotvenými v článku 2 
ZEÚ, spôsobilo poškodenie zdravia a 
bezpečnosti, malo nepriaznivý vplyv na 
základné práva, alebo vyvolalo vážne 
obavy v súvislosti s naplnením takéhoto 
poškodenia alebo nepriaznivého vplyvu, 
preukázaný správami alebo 
zdokumentovanými tvrdeniami 
predloženými príslušným vnútroštátnym 
orgánom, Komisii, rade, európskemu 
dozornému úradníkovi pre ochranu 
údajov alebo Agentúre Európskej únie pre 
základné práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) potenciálny rozsah takéhoto 
poškodenia alebo nepriaznivého vplyvu, 
najmä pokiaľ ide o jeho intenzitu 
a schopnosť zasiahnuť značný počet osôb;

d) potenciálny rozsah takéhoto 
poškodenia alebo nepriaznivého vplyvu, 
najmä pokiaľ ide o jeho intenzitu 
a schopnosť zasiahnuť značný počet osôb 
alebo neúmerne postihnúť konkrétnu 
skupinu osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) rozsah, v akom sa výsledok 
vytvorený systémom umelej inteligencie dá 
ľahko zvrátiť, pričom výsledky, ktoré majú 
vplyv na zdravie alebo bezpečnosť osôb, sa 
nepovažujú za také, ktoré sa dajú ľahko 

g) rozsah, v akom sa výsledok 
vytvorený systémom umelej inteligencie dá 
ľahko zvrátiť, pričom výsledky, ktoré majú 
vplyv na zdravie, bezpečnosť, základné 
práva osôb, alebo na hodnoty Únie 
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zvrátiť; zakotvené v článku 2 ZEÚ, sa nepovažujú 
za také, ktoré sa dajú ľahko zvrátiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri posudzovaní toho, či systém 
umelej inteligencie predstavuje riziko 
poškodenia zdravia a narušenia 
bezpečnosti alebo riziko nepriaznivého 
vplyvu na základné práva, ktoré je 
rovnaké alebo väčšie než riziko 
poškodenia spojené s vysokorizikovým 
systémom umelej inteligencie, vedie 
Komisia v prípade potreby konzultácie so 
zástupcami skupín, na ktoré má systém 
umelej inteligencie vplyv, so zástupcami 
priemyslu, s nezávislými expertmi a 
organizáciami občianskej spoločnosti. 
Komisia v tejto súvislosti organizuje 
verejné konzultácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia zverejní podrobnú správu 
o posúdení uvedenú v odseku 2.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Komisia pred vypracovaním 
návrhu delegovaných aktov podľa odseku 
1 vedie konzultácie s radou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) identifikácia a analýza známych 
a predvídateľných rizík spojených 
s každým vysokorizikovým systémom 
umelej inteligencie;

a) identifikácia a analýza známych 
a logicky predvídateľných rizík, ktoré 
môže vysokorizikový systém umelej 
inteligencie predstavovať pre: 
i)  zdravie alebo bezpečnosť 
fyzických osôb; 

ii)  zákonné práva alebo právne 
postavenie fyzických osôb; 
iii) základné práva fyzických osôb; 
iv) rovnaký prístup fyzických osôb k 
službám a príležitostiam; 
v) hodnoty Únie zakotvené v článku 2 
ZEÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V opatreniach na riadenie rizík 
uvedených v odseku 2 písm. d) sa náležite 
zohľadnia účinky a možné interakcie 
vyplývajúce z kombinovaného 
uplatňovania požiadaviek stanovených 
v tejto kapitole 2. Zohľadní sa v nich 
všeobecne uznávaný stav techniky, a to aj 
v súlade s príslušnými harmonizovanými 
normami alebo spoločnými špecifikáciami.

3. V opatreniach na riadenie rizík 
uvedených v odseku 2 písm. d) sa náležite 
zohľadnia účinky a možné interakcie 
vyplývajúce z kombinovaného 
uplatňovania požiadaviek stanovených 
v tejto kapitole 2. Zohľadní sa v nich stav 
techniky, a to aj v súlade s príslušnými 
harmonizovanými normami alebo 
spoločnými špecifikáciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri odstraňovaní alebo obmedzovaní rizík 
súvisiacich s používaním vysokorizikového 
systému umelej inteligencie sa náležite 
zohľadnia technické znalosti, skúsenosti, 
vzdelanie, odborná príprava, ktoré sa 
očakávajú od používateľa, ako aj 
prostredie, v ktorom sa má systém 
používať.

Pri odstraňovaní alebo obmedzovaní rizík 
súvisiacich s používaním vysokorizikového 
systému umelej inteligencie sa náležite 
zohľadnia technické znalosti, skúsenosti, 
vzdelanie, odborná príprava, ktoré sa 
očakávajú od používateľa, ako aj prostredie 
vrátane prípadného kontextu, v ktorom sa 
má systém používať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Postupy testovania musia byť 
vhodné na dosiahnutie zamýšľaného účelu 
systému umelej inteligencie a nemusia ísť 
nad rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho 
dosiahnutie.

6. Postupy testovania musia byť 
vhodné na dosiahnutie zamýšľaného účelu 
systému umelej inteligencie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) príslušných operácií prípravy 
údajov, ako je anotácia, označovanie, 
čistenie, obohacovanie a agregácia;

c) príslušných operácií prípravy 
údajov, ako je anotácia, označovanie, 
čistenie, aktualizácia, obohacovanie 
a agregácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vhodné opatrenia s cieľom zistiť a 
zmierniť možné skreslenia a predchádzať 
im;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Súbory trénovacích, validačných 
a testovacích údajov musia byť relevantné, 
reprezentatívne, bezchybné a úplné. Musia 
mať primerané štatistické vlastnosti, a to 
prípadne aj pokiaľ ide o osoby alebo 
skupiny osôb, v prípade ktorých sa má 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
používať. Tieto charakteristiky súborov 

3. Súbory trénovacích, validačných 
a testovacích údajov musia byť relevantné, 
reprezentatívne, aktuálne, v čo možno 
najväčšej miere bezchybné a čo 
najúplnejšie, pričom sa zohľadní najnovší 
stav v oblasti vývoja techniky. Musia mať 
primerané štatistické vlastnosti, a to 
prípadne aj pokiaľ ide o osoby alebo 
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údajov sa môžu splniť na úrovni 
jednotlivých súborov údajov alebo ich 
kombinácie.

skupiny osôb, v prípade ktorých sa má 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
používať. Tieto charakteristiky súborov 
údajov sa môžu splniť na úrovni 
jednotlivých súborov údajov alebo ich 
kombinácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Súbory trénovacích, validačných 
a testovacích údajov musia, pokiaľ si to 
vyžaduje zamýšľaný účel, zohľadňovať 
vlastnosti alebo prvky, ktoré sú špecifické 
pre konkrétne geografické, behaviorálne 
alebo funkčné podmienky, v ktorých sa má 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
používať.

4. Súbory trénovacích, validačných 
a testovacích údajov musia, pokiaľ si to 
vyžaduje zamýšľaný účel, zohľadňovať 
vlastnosti alebo prvky, ktoré sú špecifické 
pre konkrétne geografické, kultúrne, 
behaviorálne alebo funkčné podmienky, 
v ktorých sa má vysokorizikový systém 
umelej inteligencie používať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Pokiaľ je to nevyhnutne potrebné 
na účely zabezpečenia monitorovania, 
odhaľovania a nápravy skreslenia 
v súvislosti s vysokorizikovými systémami 
umelej inteligencie, poskytovatelia 
takýchto systémov môžu spracúvať 
osobitné kategórie osobných údajov 
uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) 2016/679, článku 10 smernice (EÚ) 
2016/680 a článku 10 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) 2018/1725, a to pod podmienkou 

vypúšťa sa
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primeraných záruk pre základné práva 
a slobody fyzických osôb, ku ktorým patria 
aj technické obmedzenia opätovného 
použitia a používanie najmodernejších 
opatrení v oblasti bezpečnosti a ochrany 
súkromia, ako je pseudonymizácia alebo 
šifrovanie v prípadoch, v ktorých 
anonymizácia môže významne ovplyvniť 
sledovaný účel.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie by nemalo vytvárať osobitný právny základ pre spracúvanie osobných 
údajov.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Ak poskytovateľ nemôže splniť 
povinnosti stanovené v tomto článku, 
pretože nemá prístup k údajom a údaje 
uchováva výlučne používateľ, môže byť 
používateľ na základe zmluvy zodpovedný 
za akékoľvek porušenie tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Pri vývoji a používaní 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie a počas celého životného 
cyklu týchto systémov sa uplatňujú zásady 
minimalizácie údajov a špecificky 
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navrhnutej a štandardnej ochrany údajov 
uvedené v článku 5 ods. 1 písm. c) a v 
článku 25 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa na trh alebo do prevádzky 
uvádza vysokorizikový systém umelej 
inteligencie súvisiaci s výrobkom, na ktorý 
sa vzťahujú právne akty uvedené v oddiele 
A prílohy II, vypracuje sa jediná technická 
dokumentácia obsahujúca všetky 
informácie stanovené v prílohe IV, ako aj 
informácie požadované podľa uvedených 
právnych aktov.

2. Ak sa na trh alebo do prevádzky 
uvádza vysokorizikový systém umelej 
inteligencie súvisiaci s výrobkom, na ktorý 
sa vzťahujú právne akty uvedené v oddiele 
A prílohy II, vypracuje sa technická 
dokumentácia obsahujúca všetky 
informácie stanovené v prílohe IV, ako aj 
informácie požadované podľa uvedených 
právnych aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Schopnosťami logovania sa počas 
celého životného cyklu systému umelej 
inteligencie zabezpečí úroveň 
vysledovateľnosti jeho fungovania, ktorá je 
primeraná zamýšľanému účelu systému.

2. Schopnosťami logovania sa počas 
celého životného cyklu systému umelej 
inteligencie zabezpečí úroveň 
vysledovateľnosti jeho fungovania, ktorá je 
primeraná zamýšľanému účelu systému.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Schopnosti logovania musia 
predovšetkým umožňovať monitorovanie 
prevádzky vysokorizikového systému 
umelej inteligencie, pokiaľ ide o výskyt 
situácií, ktoré môžu viesť k tomu, že 
systém umelej inteligencie bude 
predstavovať riziko v zmysle článku 65 
ods. 1, alebo môžu spôsobiť podstatnú 
zmenu, a uľahčovať monitorovanie po 
uvedení na trh podľa článku 61.

3. Schopnosti logovania musia 
predovšetkým umožňovať monitorovanie 
prevádzky vysokorizikového systému 
umelej inteligencie, pokiaľ ide o zistenie 
situácií, ktoré môžu viesť k tomu, že 
systém umelej inteligencie bude 
predstavovať riziko v zmysle článku 65 
ods. 1, alebo môžu spôsobiť podstatnú 
zmenu, a uľahčovať monitorovanie 
operácií uvedených v článku 29 ods. 4, 
ako aj monitorovanie po uvedení na trh 
podľa článku 61.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Hlava III – kapitola 3 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV A 
POUŽÍVATEĽOV 
VYSOKORIZIKOVÝCH SYSTÉMOV 
UMELEJ INTELIGENCIE a iných strán

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV, 
POUŽÍVATEĽOV 
VYSOKORIZIKOVÝCH SYSTÉMOV 
UMELEJ INTELIGENCIE a iných strán

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zabezpečiť, aby fyzické osoby, 
ktorým je zverený ľudský dohľad nad 
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vysokorizikovými systémami umelej 
inteligencie, boli osobitne informované a 
aby si boli naďalej vedomé rizika 
automatizačného skreslenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) uchovávať logy automaticky 
generované ich vysokorizikovými 
systémami umelej inteligencie, ak ich majú 
pod kontrolou;

d) uchovávať logy automaticky 
generované ich vysokorizikovými 
systémami umelej inteligencie, ktoré sú 
potrebné na zabezpečenie a preukázanie 
súladu s týmto nariadením, na následné 
audity logicky predvídateľného chybného 
fungovania alebo nesprávneho použitia 
systému alebo na zabezpečenie a 
monitorovanie riadneho fungovania 
systému počas celého jeho životného 
cyklu, ak ich majú pod kontrolou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zabezpečiť, aby sa vysokorizikový 
systém umelej inteligencie pred uvedením 
na trh alebo do prevádzky podrobil 
príslušnému postupu posudzovania zhody;

e) zabezpečiť, aby sa vysokorizikový 
systém umelej inteligencie pred uvedením 
na trh alebo do prevádzky podrobil 
príslušnému postupu posudzovania zhody v 
súlade s článkom 43;

Or. en



PE731.563v01-00 70/165 PR\1254442SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vypracuje EÚ vyhlásenie o zhode v 
súlade s článkom 48;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) umiestniť označenie CE na svoje 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie, a tak v súlade s článkom 49 
vyjadriť zhodu s týmto nariadením;

Or. en

Odôvodnenie

Presunuté z písmena i).

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) prijať potrebné nápravné opatrenia, 
ak vysokorizikový systém umelej 
inteligencie nie je v súlade s požiadavkami 
stanovenými v kapitole 2 tejto hlavy;

g) prijať potrebné nápravné opatrenia 
podľa článku 21 a poskytnúť informácie 
v tejto súvislosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) informovať o nesúlade 
a o všetkých prijatých nápravných 
opatreniach príslušné vnútroštátne 
orgány členských štátov, v ktorých systém 
umelej inteligencie sprístupnili alebo 
uviedli do prevádzky, a v relevantných 
prípadoch aj notifikovanú osobu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) umiestniť označenie CE na svoje 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie, a tak v súlade s článkom 49 
vyjadriť zhodu s týmto nariadením;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Poskytovatelia vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie zavedú 
systém riadenia kvality, ktorým sa 
zabezpečí súlad s týmto nariadením. Tento 
systém sa systematicky a usporiadane 
zdokumentuje vo forme písomných zásad, 
postupov a pokynov a musí zahŕňať aspoň 

1. Poskytovatelia vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie zavedú 
systém riadenia kvality, ktorým sa 
zabezpečí súlad s týmto nariadením. 
Systém sa systematicky a usporiadane 
zdokumentuje vo forme písomných zásad, 
postupov a pokynov a musí zahŕňať aspoň 
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tieto aspekty: tieto aspekty:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) vybavovanie komunikácie 
s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 
príslušnými orgánmi vrátane odvetvových 
orgánov, ktoré poskytujú alebo podporujú 
prístup k údajom, s notifikovanými 
osobami, inými prevádzkovateľmi, 
zákazníkmi alebo inými zainteresovanými 
stranami;

j) vybavovanie komunikácie 
s príslušnými zodpovednými orgánmi, 
príslušnými orgánmi vrátane odvetvových 
orgánov, ktoré poskytujú alebo podporujú 
prístup k údajom, s notifikovanými 
osobami, inými prevádzkovateľmi, 
zákazníkmi alebo inými zainteresovanými 
stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vykonávanie aspektov uvedených 
v odseku 1 musí byť primerané veľkosti 
organizácie poskytovateľa.

2. Vykonávanie aspektov uvedených 
v odseku 1 musí byť primerané veľkosti 
organizácie poskytovateľa. Poskytovatelia 
v každom prípade zachovávajú mieru 
prísnosti a úroveň ochrany, ktoré sa 
vyžadujú na zabezpečenie súladu ich 
systémov umelej inteligencie s týmto 
nariadením.

Or. en

Odôvodnenie

Veľkosť spoločnosti treba zohľadniť, ale nemala by byť dôvodom na zníženie miery prísnosti v 
súvislosti s dodržiavaním predpisov.
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Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19 vypúšťa sa
Posudzovanie zhody

1. Poskytovatelia vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie musia 
zabezpečiť, aby sa ich systémy pred 
uvedením na trh alebo do prevádzky 
podrobili príslušnému postupu 
posudzovania zhody v súlade s článkom 
43. Ak sa po tomto posúdení zhody 
preukáže súlad systémov umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 
v kapitole 2 tejto hlavy, poskytovatelia 
vypracujú EÚ vyhlásenie o zhode v súlade 
s článkom 48 a umiestnia označenie 
zhody CE v súlade s článkom 49.
2. V prípade vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie uvedených 
v bode 5 písm. b) prílohy III, ktoré 
uvádzajú na trh alebo do prevádzky 
poskytovatelia, ktorí sú úverovými 
inštitúciami regulovanými smernicou 
2013/36/EÚ, sa posudzovanie zhody 
vykonáva ako súčasť postupu uvedeného 
v článkoch 97 až 101 uvedenej smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Odsek 1 tohto článku sa presunul do článku 16 písm. e) a ea), zatiaľ čo odsek 2 už je uvedený 
v článku 43 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
vysokorizikový systém umelej inteligencie, 
ktorý uviedli na trh alebo do prevádzky, 
nie je v zhode s týmto nariadením, 
bezodkladne prijmú potrebné nápravné 
opatrenia s cieľom dosiahnuť podľa 
potreby zhodu tohto systému alebo ho 
stiahnuť z trhu či od používateľa. 
Informujú o tom distribútorov daného 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie a v relevantných prípadoch 
splnomocneného zástupcu a dovozcov.

Poskytovatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie, ktorí sa domnievajú 
alebo majú dôvod domnievať sa, že 
vysokorizikový systém umelej inteligencie, 
ktorý uviedli na trh alebo do prevádzky, 
nie je v zhode s týmto nariadením, 
okamžite a bezodkladne prijmú potrebné 
nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť 
podľa potreby zhodu tohto systému alebo 
ho stiahnuť z trhu či od používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch uvedených v odseku 1 
poskytovatelia bezodkladne informujú 
distribútorov vysokorizikového systému 
umelej inteligencie a v relevantných 
prípadoch aj splnomocneného 
zástupcu, dovozcov a používateľov. O 
nesúlade a o všetkých prijatých 
nápravných opatreniach okamžite 
informujú aj príslušné vnútroštátne 
orgány členských štátov, v ktorých systém 
umelej inteligencie sprístupnili alebo 
uviedli do prevádzky, a v relevantných 
prípadoch aj notifikovanú osobu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak vysokorizikový systém umelej 
inteligencie predstavuje riziko v zmysle 
článku 65 ods. 1 a poskytovateľ systému 
o tomto riziku vie, tento poskytovateľ 
bezodkladne informuje príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, 
v ktorých systém sprístupnil, a prípadne 
notifikovanú osobu, ktorá vydala pre 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
certifikát, a to najmä o nesúlade systému 
a o všetkých prijatých nápravných 
opatreniach.

Ak vysokorizikový systém umelej 
inteligencie predstavuje riziko 
a poskytovateľ systému o tomto riziku vie, 
tento poskytovateľ bezodkladne informuje 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých systém sprístupnil, 
a prípadne notifikovanú osobu, ktorá 
vydala pre vysokorizikový systém umelej 
inteligencie certifikát, a to najmä 
o nesúlade systému a o všetkých prijatých 
nápravných opatreniach. V relevantných 
prípadoch poskytovateľ informuje aj 
používateľov vysokorizikového systému 
umelej inteligencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Článok 23 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Spolupráca s príslušnými orgánmi Spolupráca s príslušnými orgánmi, radou a 
Komisiou

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie na žiadosť príslušného 

Poskytovatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie a v relevantných 
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vnútroštátneho orgánu poskytnú tomuto 
orgánu všetky informácie a dokumentáciu 
potrebnú na preukázanie zhody 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 
v kapitole 2 tejto hlavy, a to v úradnom 
jazyku Únie, ktorý určí dotknutý členský 
štát. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
sprístupnia poskytovatelia tomuto orgánu 
aj logy automaticky generované 
vysokorizikovým systémom umelej 
inteligencie, pokiaľ sú tieto logy na 
základe zmluvnej dohody s používateľom 
alebo zo zákona pod ich kontrolou.

prípadoch ich používatelia na žiadosť 
príslušného vnútroštátneho orgánu alebo v 
relevantných prípadoch na žiadosť rady 
alebo Komisie poskytnú všetky informácie 
a dokumentáciu potrebnú na preukázanie 
zhody vysokorizikového systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 
v kapitole 2 tejto hlavy, a to v úradnom 
jazyku Únie, ktorý určí dotknutý členský 
štát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu alebo 
v relevantných prípadoch na základe 
odôvodnenej žiadosti Komisie 
poskytovatelia a v relevantných prípadoch 
používatelia sprístupnia žiadajúcemu 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
alebo v relevantných prípadoch Komisii 
logy automaticky generované 
vysokorizikovým systémom umelej 
inteligencie, pokiaľ sú tieto logy na 
základe zmluvnej dohody s používateľom 
alebo zo zákona pod ich kontrolou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak nie je možné identifikovať 
dovozcu, poskytovatelia usadení mimo 
Únie pred sprístupnením svojich systémov 
na trhu Únie písomným splnomocnením 
vymenujú splnomocneného zástupcu 
usadeného v Únii.

1. Poskytovatelia usadení mimo Únie 
pred sprístupnením svojich systémov na 
trhu Únie písomným splnomocnením 
vymenujú splnomocneného zástupcu 
usadeného v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Splnomocnený zástupca vykonáva 
úlohy uvedené v splnomocnení, ktoré mu 
udelil poskytovateľ. Splnomocnenie 
poveruje splnomocneného zástupcu 
vykonávaním týchto úloh:

2. Splnomocnený zástupca vykonáva 
úlohy uvedené v splnomocnení, ktoré mu 
udelil poskytovateľ. Na požiadanie 
poskytne orgánom dohľadu nad trhom 
kópiu splnomocnenia v úradnom jazyku 
Únie, ktorý určí príslušný vnútroštátny 
orgán. Splnomocnenie poveruje 
splnomocneného zástupcu vykonávaním 
týchto úloh:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) na základe odôvodnenej žiadosti 
spolupracovať s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi pri každom 
opatrení, ktoré tieto orgány v súvislosti 
s vysokorizikovým systémom umelej 
inteligencie prijmú.

c) (Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) v relevantných prípadoch plniť 
povinnosti týkajúce sa registrácie uvedené 
v článku 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytovateľ vypracoval technickú 
dokumentáciu v súlade s prílohou IV;

b) poskytovateľ vypracoval technickú 
dokumentáciu v súlade s článkom 11 a 
prílohou IV;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) v relevantných prípadoch 
poskytovateľ vymenoval splnomocneného 
zástupcu v súlade s článkom 25 ods. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod domnievať sa, že 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
nie je v súlade s požiadavkami 
stanovenými v kapitole 2 tejto hlavy, 
nesmie tento systém sprístupniť na trhu, 
kým sa tento systém neuvedie do súladu 
s uvedenými požiadavkami. Ak systém 
navyše predstavuje riziko v zmysle článku 
65 ods. 1, distribútor o tom informuje 
poskytovateľa, prípadne dovozcu systému.

2. Ak sa distribútor domnieva alebo 
má dôvod domnievať sa, že 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
nie je v súlade s požiadavkami 
stanovenými v kapitole 2 tejto hlavy, 
nesmie tento systém sprístupniť na trhu, 
kým sa tento systém neuvedie do súladu 
s uvedenými požiadavkami. Ak systém 
navyše predstavuje riziko v zmysle článku 
65 ods. 1, distribútor o tom informuje 
poskytovateľa, prípadne dovozcu systému 
a príslušný vnútroštátny orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie poskytnú tomuto 
orgánu všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody 
vysokorizikového systému s požiadavkami 
stanovenými v kapitole 2 tejto hlavy. 
Distribútori spolupracujú s týmto 
príslušným vnútroštátnym orgánom aj pri 
každom opatrení, ktoré tento orgán prijme.

5. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie poskytnú tomuto 
orgánu všetky informácie a dokumentáciu 
potrebné na preukázanie zhody 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 
v kapitole 2 tejto hlavy. Distribútori 
spolupracujú s týmto príslušným 
vnútroštátnym orgánom aj pri každom 
opatrení, ktoré tento orgán prijme.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pod svojím menom alebo 
ochrannou známkou uvádzajú na trh alebo 
do prevádzky vysokorizikový systém 
umelej inteligencie;

a) pod svojím menom alebo 
ochrannou známkou uvádzajú na trh alebo 
do prevádzky vysokorizikový systém 
umelej inteligencie, ak sa v zmluvnej 
dohode prípadne nestanovuje inak, 
pokiaľ ide o rozdelenie povinností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) menia zamýšľaný účel systému 
umelej inteligencie uvedeného na trh 
alebo do prevádzky takým spôsobom, že sa 
zo systému umelej inteligencie stane 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
v súlade s článkom 6;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vykonávajú podstatnú zmenu 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vykonávajú podstatnú zmenu 
systému umelej inteligencie tak, že sa zo 
systému umelej inteligencie stane 
vysokorizikový systém umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak nastanú okolnosti uvedené 
v odseku 1 písm. b) alebo c), poskytovateľ, 
ktorý uviedol vysokorizikový systém 
umelej inteligencie na trh alebo do 
prevádzky pôvodne, sa už na účely tohto 
nariadenia za poskytovateľa nepovažuje.

2. Ak nastanú okolnosti uvedené 
v odseku 1 písm. b), ba), c) alebo ca), 
poskytovateľ, ktorý uviedol 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
na trh alebo do prevádzky pôvodne, sa už 
na účely tohto nariadenia za poskytovateľa 
nepovažuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V relevantných prípadoch musia 
používatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie spĺňať požiadavky na 
ľudský dohľad stanovené v tomto 
nariadení.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Používatelia vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie zabezpečia, 
aby fyzické osoby poverené zabezpečením 
ľudského dohľadu nad vysokorizikovými 
systémami umelej inteligencie boli 
spôsobilé, náležite kvalifikované a 
vyškolené a mali potrebné zdroje na 
zabezpečenie účinného dohľadu nad 
systémom v súlade s článkom 14;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Používatelia vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie zabezpečia, 
aby fyzické osoby poverené ľudským 
dohľadom nad vysokorizikovou umelou 
inteligenciou boli spôsobilé, náležite 
kvalifikované a vyškolené a mali potrebné 
zdroje na zabezpečenie účinného dohľadu 
nad systémom umelej inteligencie v súlade 
s článkom 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Povinnosťami uvedenými v odseku 
1 nie sú dotknuté iné povinnosti 
používateľov vyplývajúce z právnych 
predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva 
ani rozhodovanie používateľov pri 
organizovaní vlastných zdrojov a činností 
na účely vykonávania opatrení na 
zabezpečenie ľudského dohľadu 
uvedených poskytovateľom.

2. Povinnosťami uvedenými 
v odsekoch 1, 1a a 1b nie sú dotknuté iné 
povinnosti používateľov vyplývajúce 
z právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátneho práva ani rozhodovanie 
používateľov pri organizovaní vlastných 
zdrojov a činností na účely vykonávania 
opatrení na zabezpečenie ľudského 
dohľadu uvedených poskytovateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 
a pokiaľ má používateľ kontrolu nad 
vstupnými údajmi, tento používateľ 
zabezpečí, aby vstupné údaje boli 
relevantné z hľadiska zamýšľaného účelu 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
1a a 1b a pokiaľ má používateľ kontrolu 
nad vstupnými údajmi, tento používateľ 
zabezpečí, aby vstupné údaje boli 
relevantné z hľadiska zamýšľaného účelu 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Používatelia monitorujú prevádzku 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie na základe návodu na použitie. 
Ak majú dôvody domnievať sa, že 
používanie v súlade s návodom na použitie 
môže viesť k tomu, že systém umelej 

Používatelia monitorujú prevádzku 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie na základe návodu na použitie. 
Ak majú dôvody domnievať sa, že 
používanie v súlade s návodom na použitie 
môže viesť k tomu, že systém umelej 
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inteligencie bude predstavovať riziko 
v zmysle článku 65 ods. 1, informujú 
poskytovateľa alebo distribútora 
a pozastavia používanie systému. 
Poskytovateľa alebo distribútora informujú 
aj vtedy, keď zistia akýkoľvek závažný 
incident alebo akúkoľvek poruchu 
v zmysle článku 62, a používanie systému 
umelej inteligencie prerušia. V prípade, že 
používateľ sa s poskytovateľom nedokáže 
spojiť, uplatňuje sa mutatis mutandis 
článok 62.

inteligencie bude predstavovať riziko 
v zmysle článku 65 ods. 1, okamžite 
informujú poskytovateľa alebo distribútora 
a pozastavia používanie systému. 
Poskytovateľa alebo distribútora okamžite 
informujú aj vtedy, keď zistia akýkoľvek 
závažný incident alebo akúkoľvek poruchu 
v zmysle článku 62, a používanie systému 
umelej inteligencie prerušia. V prípade, že 
používateľ sa s poskytovateľom nedokáže 
spojiť, uplatňuje sa mutatis mutandis 
článok 62.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Používatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie uchovávajú logy 
automaticky generované týmito systémami, 
pokiaľ sú tieto logy pod ich kontrolou. 
Logy sa uchovávajú počas obdobia, ktoré 
je primerané vzhľadom na zamýšľaný účel 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie a uplatniteľné právne 
povinnosti podľa právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátneho práva.

Používatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie uchovávajú logy 
automaticky generované týmito systémami, 
pokiaľ sú tieto logy pod ich kontrolou a 
vyžadujú sa na zabezpečenie a 
preukázanie súladu s týmto nariadením, 
na účely následných auditov akejkoľvek 
logicky predvídateľnej poruchy, 
incidentov alebo nesprávneho použitia 
systému alebo na zabezpečenie a 
monitorovanie riadneho fungovania 
systému počas jeho životného cyklu. Logy 
sa uchovávajú počas obdobia, ktoré je 
primerané vzhľadom na zamýšľaný účel 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie a uplatniteľné právne 
povinnosti podľa právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátneho práva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Používatelia vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie, ktorí sú 
orgánmi verejnej moci alebo inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, 
plnia povinnosti týkajúce sa registrácie 
uvedené v článku 51.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na splnenie svojej povinnosti 
vykonať posúdenie vplyvu na ochranu 
údajov podľa článku 35 nariadenia (EÚ) 
2016/679 alebo prípadne článku 27 
smernice (EÚ) 2016/680 využijú 
používatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie informácie poskytnuté 
podľa článku 13.

6. V príslušných prípadoch na 
splnenie svojej povinnosti vykonať 
posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa 
článku 35 nariadenia (EÚ) 2016/679 alebo 
článku 27 smernice (EÚ) 2016/680 využijú 
používatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie informácie poskytnuté 
podľa článku 13, a to so zreteľom na 
technickú charakteristiku systému, 
konkrétne použitie a konkrétne prostredie, 
v ktorom má systém umelej inteligencie 
fungovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Používatelia vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie uvedených v 
prílohe III, ktorí prijímajú rozhodnutia 
alebo pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí 
týkajúcich sa fyzických osôb, informujú 
fyzické osoby o tom, že sa na ne vzťahuje 
použitie vysokorizikového systému umelej 
inteligencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Používatelia systémov umelej 
inteligencie, ktorí na základe 
obmedzeného ľudského vstupu vytvárajú 
komplexný textový obsah, ako sú 
spravodajské články, názorové články, 
romány, scenáre a vedecké články, 
zverejnia jasným a zrozumiteľným 
spôsobom, že tento textový obsah bol 
umelo vytvorený alebo sa s ním 
manipulovalo, a to aj fyzickým osobám, 
ktoré sú tomuto obsahu vystavené, a to 
vždy, keď sú mu vystavené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 29a
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Notifikácia
Členské štáty podávajú Komisii a 
ostatným členským štátom notifikácie 
orgánov posudzovania zhody.

Or. en

(Článok 29a sa vkladá do kapitoly 4 pred článok 30.)

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Notifikujúce orgány môžu 
notifikovať iba o tých orgánoch 
posudzovania zhody, ktoré splnili 
požiadavky stanovené v článku 33.

1. Notifikujúce orgány notifikujú iba 
o tých orgánoch posudzovania zhody, ktoré 
splnili požiadavky stanovené v článku 33.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisii a ostatným členským 
štátom podávajú notifikujúce orgány 
notifikácie prostredníctvom elektronického 
notifikačného nástroja vyvinutého 
a spravovaného Komisiou.

2. Komisii a ostatným členským 
štátom podávajú notifikujúce orgány 
notifikácie každého orgánu posudzovania 
zhody podľa odseku 1 prostredníctvom 
elektronického notifikačného nástroja 
vyvinutého a spravovaného Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Notifikácia musí obsahovať úplné 
údaje o činnostiach posudzovania zhody, 
module alebo moduloch posudzovania 
zhody a dotknutých technológiách umelej 
inteligencie.

3. Notifikácia uvedená v odseku 2 
musí obsahovať úplné údaje o činnostiach 
posudzovania zhody, module alebo 
moduloch posudzovania zhody 
a dotknutých technológiách umelej 
inteligencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Na vykonávanie činností musia mať 
notifikované osoby postupy, pri ktorých sa 
náležite zohľadňuje veľkosť podniku, 
odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho 
štruktúra a stupeň zložitosti príslušného 
systému umelej inteligencie.

7. Na vykonávanie činností musia mať 
notifikované osoby postupy, pri ktorých sa 
náležite zohľadňuje veľkosť podniku, 
odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho 
štruktúra a stupeň zložitosti príslušného 
systému umelej inteligencie. Uvedené 
postupy však dodržiavajú mieru prísnosti 
a zabezpečujú úroveň ochrany 
vyžadovanú na súlad systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými v 
tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Zohľadnenie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o spoločnom rámci 
na uvádzanie výrobkov na trh, článku R27.

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vykonávanie činností sa môže 3. Vykonávanie činností sa môže 
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zadať subdodávateľovi alebo preniesť na 
dcérsku spoločnosť iba so súhlasom 
poskytovateľa.

zadať subdodávateľovi alebo preniesť na 
dcérsku spoločnosť iba so súhlasom 
poskytovateľa. Notifikované osoby 
zverejnia zoznam svojich dcérskych 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Notifikované osoby musia mať pre 
notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú 
dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia 
kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej 
spoločnosti a práce, ktorú tento 
subdodávateľ alebo táto dcérska 
spoločnosť vykonali podľa tohto 
nariadenia.

4. Notifikované osoby musia mať pre 
notifikujúci orgán k dispozícii príslušnú 
dokumentáciu týkajúcu sa overenia 
kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej 
spoločnosti a práce, ktorú tento 
subdodávateľ alebo táto dcérska 
spoločnosť vykonali podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Článok 35 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Identifikačné čísla a zoznamy 
notifikovaných osôb určených podľa tohto 
nariadenia

Identifikačné čísla a zoznamy 
notifikovaných osôb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade obmedzenia, 
pozastavenia alebo stiahnutia notifikácie, 
alebo ak notifikovaná osoba prestala 
vykonávať činnosť, notifikujúci orgán 
prijme náležité kroky, ktorými zabezpečí, 
aby spisovú dokumentáciu uvedenej 
notifikovanej osoby prevzala iná 
notifikovaná osoba alebo aby bola na 
požiadanie sprístupnená zodpovedným 
notifikujúcim orgánom.

2. V prípade obmedzenia, 
pozastavenia alebo stiahnutia notifikácie, 
alebo ak notifikovaná osoba prestala 
vykonávať činnosť, notifikujúci orgán 
prijme náležité kroky, ktorými zabezpečí, 
aby spisovú dokumentáciu uvedenej 
notifikovanej osoby prevzala iná 
notifikovaná osoba alebo aby bola na 
požiadanie sprístupnená zodpovedným 
notifikujúcim orgánom a orgánu dohľadu 
nad trhom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v prípade potreby vyšetrí 
všetky prípady, v ktorých sú odôvodnené 
pochybnosti o tom, či notifikovaná osoba 
spĺňa požiadavky stanovené v článku 33.

1. Komisia vyšetrí všetky prípady, 
v ktorých sú odôvodnené pochybnosti 
o spôsobilosti notifikovanej osoby alebo o 
tom, či notifikovaná osoba naďalej plní 
uplatniteľné požiadavky a povinnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Notifikujúci orgán poskytne na 
požiadanie Komisii všetky relevantné 
informácie týkajúce sa notifikácie 
dotknutej notifikovanej osoby.

2. Notifikujúci orgán poskytne na 
požiadanie Komisii všetky relevantné 
informácie týkajúce sa notifikácie alebo 
zachovania dotknutej notifikovanej osoby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Keď Komisia zistí, že notifikovaná 
osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať 
požiadavky stanovené v článku 33, prijme 
odôvodnené rozhodnutie, ktorým 
notifikujúci členský štát požiada, aby prijal 
potrebné nápravné opatrenia vrátane 
prípadného stiahnutia notifikácie. Uvedený 
vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 74 ods. 2.

4. Keď Komisia zistí, že notifikovaná 
osoba nespĺňa alebo prestala spĺňať 
požiadavky na jej notifikáciu, prijme 
vykonávací akt, ktorým notifikujúci 
členský štát požiada, aby prijal potrebné 
nápravné opatrenia vrátane prípadného 
stiahnutia notifikácie. Uvedený vykonávací 
akt sa prijme v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 74 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 39 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 39a
Výmena znalostí a najlepších postupov

Komisia zabezpečuje výmenu znalostí a 
najlepších postupov medzi vnútroštátnymi 
orgánmi členských štátov, ktoré sú 
zodpovedné za politiku notifikácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Proces normalizácie zabezpečí vyvážené 
zastúpenie záujmov a účinnú účasť 
všetkých príslušných zainteresovaných 
strán v súlade s článkami 5, 6 a 7 
nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia pri vypracúvaní 
spoločných špecifikácií uvedených 
v odseku 1 zozbiera stanoviská príslušných 
orgánov alebo expertných skupín 
zriadených podľa príslušných odvetvových 
právnych predpisov Únie.

2. Komisia pri vypracúvaní 
spoločných špecifikácií uvedených 
v odseku 1 zozbiera stanoviská príslušných 
orgánov alebo expertných skupín 
zriadených podľa príslušných odvetvových 
právnych predpisov Únie, ako aj ďalších 
relevantných zainteresovaných strán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Certifikáty platia na obdobie, ktoré 
sa v nich uvádza a ktoré nesmie presiahnuť 
päť rokov. Na žiadosť poskytovateľa 
možno platnosť certifikátu predĺžiť na 
ďalšie obdobia, z ktorých žiadne nesmie 
presiahnuť päť rokov, a to na základe 
opätovného posúdenia v súlade 
s uplatniteľnými postupmi posudzovania 
zhody.

2. Certifikáty platia na obdobie, ktoré 
sa v nich uvádza a ktoré nesmie presiahnuť 
štyri roky. Na žiadosť poskytovateľa 
možno platnosť certifikátu predĺžiť na 
ďalšie obdobia, z ktorých žiadne nesmie 
presiahnuť štyri roky, a to na základe 
opätovného posúdenia v súlade 
s uplatniteľnými postupmi posudzovania 
zhody. Každý doplnkový certifikát zostáva 
v platnosti rovnako dlho ako certifikát, 
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ktorý dopĺňa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby strany, ktoré 
majú oprávnený záujem na rozhodnutiach 
notifikovaných osôb, mohli proti týmto 
rozhodnutiam využiť odvolacie konanie.

Členské štáty zabezpečia, aby strany, ktoré 
majú oprávnený záujem na rozhodnutiach 
notifikovaných osôb, mohli proti týmto 
rozhodnutiam využiť odvolacie konanie 
vrátane rozhodnutí o vydaných 
certifikátoch zhody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 47

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Dôvody verejného záujmu uvedené v článku neopodstatňujú výnimku z posudzovania zhody z 
naliehavých dôvodov. Naopak, uvedením vysokorizikového systému umelej inteligencie 
určeného na riešenie uvedených obáv bez vykonania posudzovania zhody hrozí, že tieto obavy 
sa ešte viac zhoršia, ak je tento systém nevyvážený, nepresný alebo vystavený zraniteľnostiam.

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pre každý systém umelej 
inteligencie poskytovateľ vyhotoví EÚ 
vyhlásenie o zhode v písomnej podobe, 
ktoré desať rokov po uvedení systému 
umelej inteligencie na trh alebo do 
prevádzky uchováva k dispozícii pre 
potreby príslušných vnútroštátnych 
orgánov. V EÚ vyhlásení o zhode musí 
byť uvedený systém umelej inteligencie, 
pre ktorý bolo vyhotovené. Na požiadanie 
sa kópia EÚ vyhlásenia o zhode poskytne 
príslušným vnútroštátnym orgánom.

1. Pre každý vysokorizikový systém 
umelej inteligencie poskytovateľ vyhotoví 
EÚ vyhlásenie o zhode v písomnej podobe, 
ktoré desať rokov po uvedení 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie na trh alebo do prevádzky 
uchováva k dispozícii pre potreby 
príslušných vnútroštátnych orgánov. Na 
požiadanie sa kópia EÚ vyhlásenia o zhode 
poskytne príslušným vnútroštátnym 
orgánom.

Or. en

Odôvodnenie

Vyhlásenie o zhode už obsahuje identifikáciu vysokorizikového systému umelej inteligencie 
podľa prílohy V.

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, 
že príslušný vysokorizikový systém umelej 
inteligencie spĺňa požiadavky stanovené 
v kapitole 2 tejto hlavy. EÚ vyhlásenie 
o zhode musí obsahovať informácie 
uvedené v prílohe V a musí byť preložené 
do toho úradného jazyka alebo tých 
úradných jazykov Únie, ktoré sú 
požadované v členských štátoch, kde sa 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
sprístupňuje.

2. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvedie, 
že príslušný vysokorizikový systém umelej 
inteligencie spĺňa požiadavky stanovené 
v kapitole 2 tejto hlavy vrátane 
požiadaviek týkajúcich sa dodržiavania 
právnych predpisov Únie o ochrane 
údajov. EÚ vyhlásenie o zhode musí 
obsahovať informácie uvedené v prílohe V 
a musí byť preložené do toho úradného 
jazyka alebo tých úradných jazykov Únie, 
ktoré sú požadované v členských štátoch, 
kde sa vysokorizikový systém umelej 
inteligencie uvádza na trh alebo 
sprístupňuje.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa na vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie vzťahujú ďalšie 
harmonizačné právne predpisy Únie, 
v ktorých sa takisto vyžaduje EÚ 
vyhlásenie o zhode, vyhotoví sa vo vzťahu 
k všetkým právnym predpisom Únie 
uplatniteľným na daný vysokorizikový 
systém umelej inteligencie jedno EÚ 
vyhlásenie o zhode. Toto vyhlásenie musí 
obsahovať všetky informácie potrebné na 
to, aby bolo možné identifikovať 
harmonizačné právne predpisy Únie, na 
ktoré sa vyhlásenie vzťahuje.

3. Ak sa na vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie vzťahujú ďalšie 
harmonizačné právne predpisy Únie, 
v ktorých sa takisto vyžaduje EÚ 
vyhlásenie o zhode, môže sa vyhotoviť vo 
vzťahu k všetkým právnym predpisom 
Únie uplatniteľným na daný 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
jedno EÚ vyhlásenie o zhode. Toto 
vyhlásenie musí obsahovať všetky 
informácie potrebné na to, aby bolo možné 
identifikovať harmonizačné právne 
predpisy Únie, na ktoré sa vyhlásenie 
vzťahuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Označenie CE sa na vysokorizikové 
systémy umelej inteligencie umiestni tak, 
aby bolo viditeľné, čitateľné 
a neodstrániteľné. Ak to nie je možné alebo 
odôvodnené z hľadiska povahy 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie, označenie sa umiestni na 
obale alebo prípadne v sprievodnej 
dokumentácii.

1. Označenie CE sa pred 
umiestnením vysokorizikového systému 
umelej inteligencie na trh umiestni na 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie tak, aby bolo viditeľné, 
čitateľné a neodstrániteľné. Ak to nie je 
možné alebo odôvodnené z hľadiska 
povahy vysokorizikového systému umelej 
inteligencie, označenie sa umiestni na 
obale alebo prípadne v sprievodnej 
dokumentácii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V relevantných prípadoch za 
označením CE nasleduje identifikačné 
číslo notifikovanej osoby zodpovednej za 
postupy posudzovania zhody stanovené 
v článku 43. Identifikačné číslo sa uvedie 
aj v akomkoľvek reklamnom materiáli, 
v ktorom sa nachádza informácia, že 
vysokorizikový systém umelej inteligencie 
spĺňa požiadavky na označenie CE.

3. V relevantných prípadoch za 
označením CE nasleduje identifikačné 
číslo notifikovanej osoby zodpovednej za 
postupy posudzovania zhody stanovené 
v článku 43. Identifikačné číslo 
notifikovanej osoby umiestňuje samotná 
osoba alebo na základe jej pokynov 
poskytovateľ alebo splnomocnený 
zástupca poskytovateľa. Identifikačné 
číslo sa uvedie aj v akomkoľvek 
reklamnom materiáli, v ktorom sa 
nachádza informácia, že vysokorizikový 
systém umelej inteligencie spĺňa 
požiadavky na označenie CE.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Označenie CE sa umiestni až po 
posúdení súladu s právnymi predpismi 
Únie o ochrane údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred uvedením vysokorizikového systému 
umelej inteligencie podľa článku 6 ods. 2 
na trh alebo do prevádzky poskytovateľ 
alebo prípadne jeho splnomocnený 
zástupca zaregistruje tento systém 
v databáze EÚ uvedenej v článku 60.

Pred uvedením vysokorizikového systému 
umelej inteligencie podľa článku 6 ods. 2 
na trh alebo do prevádzky poskytovateľ 
alebo prípadne jeho splnomocnený 
zástupca zaregistruje tento systém 
v databáze EÚ uvedenej v článku 60 v 
súlade s článkom 60 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred uvedením vysokorizikového systému 
umelej inteligencie do prevádzky alebo 
pred jeho používaním v súlade s článkom 
6 ods. 2 sa používatelia, ktorí sú orgánmi 
verejnej moci alebo inštitúciami, orgánmi, 
úradmi alebo agentúrami Únie, alebo 
používatelia konajúci v ich mene 
zaregistrujú do databázy EÚ uvedenej v 
článku 60.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Experimentálne regulačné 
prostredia pre umelú inteligenciu zriadené 
jedným alebo viacerými príslušnými 
orgánmi členských štátov alebo európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov 
musia poskytovať kontrolované prostredie, 

1. Experimentálne regulačné 
prostredia pre umelú inteligenciu zriadené 
jedným alebo viacerými príslušnými 
orgánmi členských štátov alebo európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov 
musia poskytovať kontrolované prostredie, 
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ktoré na obmedzený čas pred uvedením 
inovačných systémov umelej inteligencie 
na trh alebo do prevádzky podľa 
konkrétneho plánu uľahčuje ich vývoj, 
testovanie a validáciu. Uskutočňuje sa to 
pod priamym dohľadom a vedením 
príslušných orgánov s cieľom zabezpečiť 
súlad s požiadavkami tohto nariadenia 
a prípadne s inými právnymi predpismi 
Únie a členských štátov, nad ktorým sa 
v rámci regulačného prostredia vykonáva 
dohľad.

ktoré na obmedzený čas pred uvedením 
inovačných systémov umelej inteligencie 
na trh alebo do prevádzky podľa 
konkrétneho plánu uľahčuje ich vývoj, 
testovanie a validáciu. Uskutočňuje sa to 
pod priamym dohľadom a vedením 
príslušných orgánov s cieľom zabezpečiť 
súlad s požiadavkami tohto nariadenia 
a prípadne s inými právnymi predpismi 
Únie a členských štátov, nad ktorým sa 
vykonáva dohľad.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Experimentálne regulačné 
prostredie pre umelú inteligenciu 
umožňuje a uľahčuje zapojenie 
notifikovaných osôb, normalizačných 
orgánov a iných príslušných 
zainteresovaných strán, ak je to 
relevantné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ inovačné systémy umelej 
inteligencie spracúvajú osobné údaje alebo 
na inom základe podliehajú dohľadu 
ďalších vnútroštátnych orgánov alebo 
príslušných orgánov, ktoré poskytujú alebo 
podporujú prístup k údajom, členské štáty 

2. Pokiaľ inovačné systémy umelej 
inteligencie spracúvajú osobné údaje alebo 
na inom základe podliehajú dohľadu 
ďalších vnútroštátnych orgánov alebo 
príslušných orgánov, ktoré poskytujú alebo 
podporujú prístup k osobným údajom, 
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zabezpečia, aby do prevádzky 
experimentálneho regulačného prostredia 
pre umelú inteligenciu boli zapojené 
vnútroštátne orgány na ochranu údajov 
a ďalšie vnútroštátne orgány.

členské štáty zabezpečia, aby do prevádzky 
experimentálneho regulačného prostredia 
pre umelú inteligenciu boli zapojené 
vnútroštátne orgány na ochranu údajov 
a ďalšie vnútroštátne orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Právomoci príslušných orgánov 
v oblasti dohľadu a nápravy nie sú 
experimentálnymi regulačnými 
prostrediami pre umelú inteligenciu 
dotknuté. Akékoľvek významné riziká pre 
zdravie a bezpečnosť, ako aj pre základné 
práva, ktoré sa zistia počas vývoja 
a testovania takýchto systémov, musia mať 
za následok okamžité zmiernenie rizík, 
a ak to nie je možné, pozastavenie procesu 
vývoja a testovania, až kým k takémuto 
zmierneniu nedôjde.

3. Právomoci príslušných orgánov 
v oblasti dohľadu a nápravy nie sú 
experimentálnymi regulačnými 
prostrediami pre umelú inteligenciu 
dotknuté. Akékoľvek významné riziká pre 
zdravie a bezpečnosť, ako aj pre základné 
práva, ktoré sa zistia počas vývoja 
a testovania takýchto systémov, musia mať 
za následok okamžité a primerané 
zmiernenie rizík. Ak sa takéto zmiernenie 
ukáže ako neúčinné, proces vývoja 
a testovania sa bezodkladne pozastaví, až 
kým k takémuto zmierneniu nedôjde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Účastníci experimentálneho 
regulačného prostredia pre umelú 
inteligenciu sú podľa uplatniteľných 
právnych predpisov Únie a členských 
štátov týkajúcich sa zodpovednosti 
zodpovední za akúkoľvek škodu spôsobenú 
tretím stranám v dôsledku experimentov, 

(Netýka sa slovenskej verzie.)  
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ktoré sa v takomto prostredí uskutočňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Príslušné orgány členských štátov, 
ktoré experimentálne regulačné 
prostredia pre umelú inteligenciu zriadili, 
koordinujú svoje činnosti a spolupracujú 
v rámci Európskej rady pre umelú 
inteligenciu. O výsledkoch zavádzania 
uvedených systémov predkladajú 
Európskej rade pre umelú inteligenciu 
a Komisii výročné správy, v ktorých uvedú 
osvedčené postupy, získané skúsenosti 
a odporúčania týkajúce sa štruktúry 
systémov a prípadne aj uplatňovania tohto 
nariadenia a iných právnych predpisov 
Únie, nad ktorým sa v rámci regulačného 
prostredia vykonáva dohľad.

5. Príslušné vnútroštátne orgány 
koordinujú svoje činnosti a spolupracujú 
v rámci Európskej rady pre umelú 
inteligenciu v oblasti experimentálnych 
regulačných prostredí pre umelú 
inteligenciu. O výsledkoch zavádzania 
uvedených systémov predkladajú 
Európskej rade pre umelú inteligenciu 
a Komisii výročné správy, v ktorých uvedú 
osvedčené postupy, incidenty, získané 
skúsenosti a odporúčania týkajúce sa 
štruktúry systémov a prípadne aj 
uplatňovania tohto nariadenia a iných 
právnych predpisov Únie, nad ktorým sa 
v rámci regulačného prostredia vykonáva 
dohľad. Tieto správy alebo ich súhrny sa 
zverejňujú, aby sa v Únii ešte viac 
umožnila inovácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zriaďuje sa Európska rada pre 
umelú inteligenciu (ďalej len „rada pre 
umelú inteligenciu“).

1. Zriadi sa nezávislá Európska rada 
pre umelú inteligenciu (ďalej len „rada pre 
umelú inteligenciu“).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Táto rada pre umelú inteligenciu 
poskytuje Komisii poradenstvo a pomoc 
s cieľom:

2. Táto rada pre umelú inteligenciu 
poskytuje Komisii a vnútroštátnym 
dozorným orgánom poradenstvo a pomoc 
s cieľom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) koordinovať a prispievať 
k usmerneniam a analýze, ktoré poskytujú 
Komisia a vnútroštátne dozorné orgány, 
ako aj ďalšie príslušné orgány 
k problémom vznikajúcim na vnútornom 
trhu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré 
sa vzťahuje toto nariadenie;

b) koordinovať a poskytovať 
usmernenia a analýzu Komisii 
a vnútroštátnym dozorným orgánom, ako 
aj ďalším príslušným orgánom 
k problémom vznikajúcim na vnútornom 
trhu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré 
sa vzťahuje toto nariadenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pomáhať vnútroštátnym dozorným 
orgánom a Komisii pri zabezpečovaní 
konzistentného uplatňovania tohto 
nariadenia.

c) prispievať k účinnému a 
konzistentnému uplatňovaniu tohto 
nariadenia a v tejto súvislosti pomáhať 
vnútroštátnym dozorným orgánom a 
Komisii.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) prispievať k účinnej spolupráci s 
príslušnými orgánmi tretích krajín a s 
medzinárodnými organizáciami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Rada pre umelú inteligenciu 
prispieva k účinnému a konzistentnému 
presadzovaniu tohto nariadenia v celej 
Únii, a to aj pokiaľ ide o prípady 
zahŕňajúce dva alebo viaceré členské 
štáty, ako sa uvádza v článku 59b.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Článok 57 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štruktúra rady pre umelú inteligenciu Štruktúra a nezávislosť rady pre umelú 
inteligenciu

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rada pre umelú inteligenciu 
pozostáva z vnútroštátnych dozorných 
orgánov, ktoré sú zastúpené vedúcimi 
alebo rovnocennými vysokopostavenými 
úradníkmi týchto orgánov, a z európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov. 
Na zasadnutia môžu byť prizvané iné 
vnútroštátne orgány, ak sú pre ne 
prerokúvané otázky relevantné.

1. Rada pre umelú inteligenciu 
pozostáva z vnútroštátnych dozorných 
orgánov, ktoré sú zastúpené vedúcimi 
alebo rovnocennými vysokopostavenými 
úradníkmi týchto orgánov, z európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov a z 
FRA. Na zasadnutia môžu byť prizvané iné 
vnútroštátne orgány, ak sú pre ne 
prerokúvané otázky relevantné. Každý 
členský štát má pri hlasovaní jeden hlas. 
EDPS a FRA nemajú hlasovacie práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rada pre umelú inteligenciu koná 
pri plnení svojich úloh alebo vykonávaní 
svojich právomocí nezávisle.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Rada pre umelú inteligenciu 
prijíma rozhodnutia jednoduchou 
väčšinou svojich hlasujúcich členov, 



PE731.563v01-00 104/165 PR\1254442SK.docx

SK

pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené 
inak.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rada pre umelú inteligenciu prijme 
svoj rokovací poriadok jednoduchou 
väčšinou hlasov svojich členov po 
odsúhlasení Komisiou. Rokovací poriadok 
musí obsahovať aj operačné aspekty 
súvisiace s plnením úloh rady pre umelú 
inteligenciu uvedených v článku 58. Na 
účely preskúmania konkrétnych otázok 
môže rada pre umelú inteligenciu podľa 
potreby zriaďovať podskupiny.

2. Rada pre umelú inteligenciu prijme 
svoj rokovací poriadok dvojtretinovou 
väčšinou hlasov svojich hlasujúcich 
členov. Rokovací poriadok musí obsahovať 
aj operačné aspekty súvisiace s plnením 
úloh rady pre umelú inteligenciu 
uvedených v článku 58.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na účely preskúmania 
konkrétnych otázok môže rada pre umelú 
inteligenciu podľa potreby zriaďovať 
podskupiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Radu pre umelú inteligenciu 
zastupuje jej predseda.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Rada pre umelú inteligenciu si 
jednoduchou väčšinou volí spomedzi 
svojich hlasujúcich členov predsedu a 
dvoch podpredsedov. Funkčné obdobie 
predsedu a podpredsedov sú tri roky. 
Funkčné obdobie predsedu 
a podpredsedov sa môže obnoviť 
jedenkrát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rade pre umelú inteligenciu 
predsedá Komisia. Komisia zvoláva 
zasadnutia a pripravuje program v súlade 
s úlohami rady pre umelú inteligenciu 
podľa tohto nariadenia a s rokovacím 
poriadkom rady pre umelú inteligenciu. 
Činnostiam rady pre umelú inteligenciu 
podľa tohto nariadenia poskytuje Komisia 
administratívnu a analytickú podporu.

3. Predseda má tieto úlohy:

– zvoláva zasadnutia rady pre umelú 
inteligenciu;
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– pripravuje program v súlade s úlohami 
rady pre umelú inteligenciu podľa tohto 
nariadenia a s rokovacím poriadkom rady 
pre umelú inteligenciu;
– zabezpečuje včasné plnenie úloh rady 
pre umelú inteligenciu;
– informuje členské štáty a Komisiu o 
odporúčaniach prijatých radou pre umelú 
inteligenciu.
Činnostiam rady pre umelú inteligenciu 
podľa tohto nariadenia poskytuje Komisia 
administratívnu a analytickú podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Zasadnutia rady pre umelú 
inteligenciu sa považujú za 
uznášaniaschopné, ak sú na nich 
prítomné aspoň dve tretiny jej členov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Sekretariát rady pre umelú 
inteligenciu má potrebné ľudské a 
finančné zdroje, aby mohol vykonávať 
svoje úlohy podľa tohto nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Rada pre umelú inteligenciu 
organizuje dvakrát ročne konzultácie so 
zainteresovanými stranami. Takéto 
zainteresované strany tvoria zástupcovia 
priemyslu, startupy a MSP, organizácie 
občianskej spoločnosti, ako sú 
mimovládne organizácie, spotrebiteľské 
združenia, sociálni partneri a akademická 
obec, s cieľom posúdiť vývoj 
technologických trendov, otázky súvisiace 
s vykonávaním a účinnosťou tohto 
nariadenia, regulačné medzery alebo 
medzery zistené v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Rada pre umelú inteligenciu môže 
k účasti na svojich zasadnutiach prizývať 
externých odborníkov a pozorovateľov 
a môže uskutočňovať výmeny informácií 
so zainteresovanými tretími stranami 
s cieľom využiť ich v primeranom 
rozsahu pri svojich činnostiach. Na tento 
účel môže Komisia poskytovať podporu 
pri výmenách informácií medzi radou pre 
umelú inteligenciu a inými orgánmi, 
úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie.

4. Rada pre umelú inteligenciu môže 
k účasti na svojich zasadnutiach prizývať 
vnútroštátne orgány, ako napríklad 
vnútroštátne orgány pre otázky rovnosti, 
ak sú pre ne prerokúvané otázky 
relevantné. Rada pre umelú inteligenciu 
môže v prípade potreby prizvať aj 
externých odborníkov, pozorovateľov a 
zainteresované tretie strany vrátane 
zainteresovaných strán, ako sú 
zainteresované strany uvedené v odseku 
3c, aby sa zúčastnili na jej zasadnutiach, a 
uskutočniť s nimi výmeny informácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Rada pre umelú inteligenciu 
spolupracuje s inštitúciami, orgánmi, 
úradmi, agentúrami a poradnými 
skupinami Únie a výsledky tejto 
spolupráce zverejňuje.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri poskytovaní poradenstva a pomoci 
Komisii v kontexte článku 56 ods. 2 plní 
rada pre umelú inteligenciu najmä tieto 
úlohy:

Pri poskytovaní poradenstva a pomoci 
Komisii a vnútroštátnym dozorným 
orgánom v kontexte článku 56 ods. 2 plní 
rada pre umelú inteligenciu najmä tieto 
úlohy:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vydávanie stanovísk, odporúčaní 
alebo písomných príspevkov s cieľom 
zabezpečiť jednotné vykonávanie tohto 
nariadenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) preskúmanie každej otázky 
týkajúcej sa uplatňovania tohto 
nariadenia, a to z vlastnej iniciatívy alebo 
na žiadosť jedného zo svojich členov, a 
vydávanie usmernení, odporúčaní 
a najlepších postupov s cieľom zabezpečiť 
jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podnecovanie, uľahčovanie a 
podporovanie vypracúvania kódexov 
správania určených na podporu 
dobrovoľného uplatňovania týchto 
kódexov správania na systémy umelej 
inteligencie v úzkej spolupráci s 
príslušnými zainteresovanými stranami v 
súlade s článkom 69;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) spolupráca s Európskym výborom 
pre ochranu údajov a s agentúrou FRA s 
cieľom poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
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dodržiavania základných práv, najmä 
práva na nediskrimináciu a rovnaké 
zaobchádzanie, práva na súkromie a 
ochranu osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) podporovanie toho, aby si 
verejnosť uvedomovala a chápala 
prínosy, riziká, pravidlá, záruky a práva v 
súvislosti s používaním systémov umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) podporovanie spolupráce a účinnej 
dvojstrannej a mnohostrannej výmeny 
informácií a najlepších postupov medzi 
vnútroštátnymi dozornými orgánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno c e (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) poskytovanie poradenstva Komisii 
o možnej zmene príloh prostredníctvom 
delegovaného aktu v súlade s článkom 73, 
najmä pokiaľ ide o prílohu obsahujúcu 
zoznam vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno c f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cf) zabezpečovanie toho, aby 
vnútroštátne dozorné orgány pri 
vykonávaní tohto nariadenia aktívne 
spolupracovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 – písmeno c g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cg) poskytovanie usmernení v 
súvislosti s právami detí, rozhodným 
právom a minimálnymi normami na 
splnenie cieľov tohto nariadenia, ktoré sa 
týkajú detí.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak rada pre umelú inteligenciu 
koná v kontexte článku 59a v prípadoch 
týkajúcich sa dvoch alebo viacerých 
členských štátov, prijíma odporúčania pre 
vnútroštátne dozorné orgány.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Rada pre umelú inteligenciu 
postúpi Komisii všetky prípady uvedené v 
článku 68a, o ktorých sa dozvie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Rada pre umelú inteligenciu 
vypracuje výročnú správu o svojich 
činnostiach. Správa sa zverejní a zašle 
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii 
vo všetkých úradných jazykoch Únie. 
Výročná správa obsahuje najmä 
informácie týkajúce sa:
a) závažných incidentov a porúch, o 
ktorých bola podaná správa v súlade 
s článkom 62;
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b) závažných prípadov zneužitia 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie alebo prípadov použitia 
zakázaných praktík v súlade s článkom 
64;
c) pokút uložených podľa tohto 
nariadenia v súlade s článkami 71 a 72;
d) možných prípadov zahŕňajúcich 
dva alebo viacero členských štátov a 
prípadných odporúčaní vydaných podľa 
článku 59a;
e) praktického uplatňovania 
stanovísk, usmernení, odporúčaní, 
poradenstva a iných opatrení prijatých 
podľa odseku 1 a prípadných 
nadväzujúcich opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Spomedzi príslušných 
vnútroštátnych orgánov každý členský štát 
určí vnútroštátny dozorný orgán. Pokiaľ 
členský štát nemá organizačné 
a administratívne dôvody na určenie viac 
ako jedného orgánu, koná vnútroštátny 
dozorný orgán ako notifikujúci orgán 
a orgán dohľadu nad trhom.

2. Spomedzi príslušných 
vnútroštátnych orgánov každý členský štát 
určí jeden vnútroštátny dozorný orgán do 
... [3 mesiace po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia]. Pokiaľ členský štát 
nemá organizačné a administratívne 
dôvody na určenie viac ako jedného 
orgánu, koná vnútroštátny dozorný orgán 
ako notifikujúci orgán a orgán dohľadu nad 
trhom, pričom v takom prípade poskytne 
Komisii a rade pre umelú inteligenciu 
príslušné dôvody. Ak nie je určený 
dozorný orgán, vnútroštátny dozorný 
orgán koná v úzkej spolupráci s 
vnútroštátnym orgánom pre ochranu 
údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Vnútroštátny dozorný orgán koná 
ako vedúci orgán a zodpovedá za 
zabezpečenie účinnej koordinácie medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, 
pokiaľ ide o vykonávanie tohto 
nariadenia, a prispieva k účinnému a 
jednotnému uplatňovaniu a 
presadzovaniu tohto nariadenia. V súlade 
s článkom 57 zastupuje svoj členský štát v 
rade pre umelú inteligenciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Každý vnútroštátny dozorný orgán 
koná pri plnení svojich úloh a výkone 
svojich právomocí v súlade s týmto 
nariadením nezávisle. Člen alebo členovia 
každého vnútroštátneho dozorného 
orgánu nesmú byť pri plnení svojich úloh 
a vykonávaní svojich právomocí v súlade s 
týmto nariadením pod vonkajším vplyvom, 
či už priamym alebo nepriamym, a nesmú 
od žiadneho iného subjektu žiadať ani 
prijímať pokyny v súvislosti s plnením 
úloh, ktoré im boli pridelené.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty informujú Komisiu 
o orgáne, príp. orgánoch, ktoré určili, 
a prípadne o dôvodoch na určenie viac 
ako jedného orgánu.

3. Členské štáty do... [tri mesiace po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] 
zverejnia a oznámia Komisii a rade pre 
umelú inteligenciu názov svojho 
príslušného vnútroštátneho orgánu, ktorý 
bol určený ako vnútroštátny dozorný 
orgán, a informácie o tom, ako ho možno 
kontaktovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné vnútroštátne orgány mali na 
plnenie svojich úloh podľa tohto nariadenia 
k dispozícii primerané finančné a ľudské 
zdroje. Príslušné vnútroštátne orgány 
musia mať predovšetkým neustále 
k dispozícii dostatočný počet 
zamestnancov, ktorých spôsobilosti 
a odborné znalosti zahŕňajú dôkladné 
pochopenie technológií umelej 
inteligencie, údajov a ich spracovania, 
základných práv, zdravotných 
a bezpečnostných rizík a znalosť 
existujúcich noriem a právnych 
požiadaviek.

4. Členské štáty zabezpečia, aby 
príslušné vnútroštátne orgány mali na 
plnenie svojich úloh podľa tohto nariadenia 
k dispozícii primerané technické, finančné 
a ľudské zdroje, priestory a potrebnú 
infraštruktúru. Príslušné vnútroštátne 
orgány musia mať predovšetkým neustále 
k dispozícii dostatočný počet 
zamestnancov, ktorých spôsobilosti 
a odborné znalosti zahŕňajú dôkladné 
pochopenie technológií umelej 
inteligencie, údajov a ich spracovania, 
ochrany osobných údajov, základných 
práv, zdravotných a bezpečnostných rizík 
a znalosť existujúcich noriem a právnych 
požiadaviek. Členské štáty každoročne 
posudzujú a aktualizujú požiadavky na 
spôsobilosť a zdroje uvedené v tomto 
odseku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia podporuje výmenu 
skúseností medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi.

6. Komisia a rada pre umelú 
inteligenciu podporujú výmenu skúseností 
medzi príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Príslušné vnútroštátne orgány môžu 
poskytovať usmernenia a poradenstvo 
týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia, 
a to aj malým poskytovateľom. Vždy, keď 
príslušné vnútroštátne orgány zamýšľajú 
poskytnúť usmernenia a poradenstvo 
v súvislosti so systémom umelej 
inteligencie v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahujú iné právne predpisy Únie, podľa 
potreby uskutočnia konzultácie 
s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 
príslušné podľa uvedených právnych 
predpisov Únie. Členské štáty môžu takisto 
zriadiť jedno centrálne kontaktné miesto 
na komunikáciu s prevádzkovateľmi.

7. Príslušné vnútroštátne orgány môžu 
poskytovať usmernenia a poradenstvo 
týkajúce sa vykonávania tohto nariadenia, 
a to aj malým poskytovateľom. Vždy, keď 
príslušné vnútroštátne orgány zamýšľajú 
poskytnúť usmernenia a poradenstvo 
v súvislosti so systémom umelej 
inteligencie v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahujú iné právne predpisy Únie, podľa 
potreby uskutočnia konzultácie 
s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú 
príslušné podľa uvedených právnych 
predpisov Únie. Členské štáty takisto 
zriadia jedno centrálne kontaktné miesto 
na komunikáciu s prevádzkovateľmi a 
inými zainteresovanými stranami.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 219

Návrh nariadenia
Článok 59 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 59a
Mechanizmus spolupráce medzi 

vnútroštátnymi dozornými orgánmi v 
prípadoch zahŕňajúcich dva alebo viac 

členských štátov
1. Každý vnútroštátny dozorný orgán 
plní úlohy a vykonáva právomoci, ktoré 
mu boli zverené, v súlade s týmto 
nariadením na území vlastného členského 
štátu.
2. V prípade, keď určitý prípad 
zahŕňa dva alebo viac vnútroštátnych 
dozorných orgánov, za vedúci 
vnútroštátny dozorný orgán sa považuje 
vnútroštátny dozorný orgán členského 
štátu, v ktorom je poskytovateľ alebo 
používateľ dotknutého systému umelej 
inteligencie usadený alebo v ktorom je 
vymenovaný splnomocnený zástupca.
3. V prípadoch uvedených v odseku 2 
príslušné vnútroštátne dozorné orgány 
včas spolupracujú a vymieňajú si všetky 
relevantné informácie. Vnútroštátne 
dozorné orgány spolupracujú s cieľom 
dosiahnuť konsenzus.
4. V prípade vážnej nezhody medzi 
dvoma alebo viacerými vnútroštátnymi 
dozornými orgánmi vnútroštátne dozorné 
orgány informujú radu pre umelú 
inteligenciu a bezodkladne jej oznámia 
všetky relevantné informácie týkajúce sa 
prípadu.
5. Rada pre umelú inteligenciu do 
troch mesiacov od prijatia oznámenia 
uvedeného v odseku 4 vydá odporúčanie 
pre vnútroštátne dozorné orgány.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 220

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi zriadi a spravuje databázu EÚ 
obsahujúcu informácie uvedené v odseku 2 
týkajúce sa vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie uvedených v článku 6 
ods. 2, ktoré sú registrované v súlade 
s článkom 51.

1. Komisia v spolupráci s členskými 
štátmi zriadi a spravuje databázu EÚ 
obsahujúcu informácie uvedené 
v odsekoch 2 a 2a týkajúce sa 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie uvedených v článku 6 ods. 2, 
ktoré sú registrované v súlade s článkom 
51, a používateľov takýchto systémov, 
ktorí sú orgánmi verejnej moci a 
inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo 
agentúrami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Údaje uvedené v prílohe VIII 
vkladajú do databázy EÚ poskytovatelia. 
Komisia im poskytuje technickú 
a administratívnu podporu.

2. Údaje uvedené v prílohe VIII bode 
1 vkladajú do databázy EÚ poskytovatelia. 
Komisia im poskytuje technickú 
a administratívnu podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Údaje uvedené v prílohe VIII bode 
2 vkladajú do databázy EÚ používatelia, 
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ktorí sú orgánmi verejnej moci alebo 
inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo 
agentúrami Únie alebo ktorí konajú v ich 
mene. Komisia im poskytuje technickú 
a administratívnu podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Informácie obsiahnuté v databáze 
EÚ sú prístupné verejnosti.

3. Informácie obsiahnuté v databáze 
EÚ sú prístupné verejnosti, ľahko 
použiteľné a prístupné, ľahko 
vyhľadateľné a strojovo čitateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Osobné údaje obsahuje databáza 
EÚ len v rozsahu nevyhnutnom na zber 
a spracovanie informácií v súlade s týmto 
nariadením. Súčasťou týchto informácií sú 
mená a kontaktné údaje fyzických osôb, 
ktoré sú zodpovedné za registráciu 
systémov a majú právomoc zastupovať 
poskytovateľa.

4. Osobné údaje obsahuje databáza 
EÚ len v rozsahu nevyhnutnom na zber 
a spracovanie informácií v súlade s týmto 
nariadením. Súčasťou týchto informácií sú 
mená a kontaktné údaje fyzických osôb, 
ktoré sú zodpovedné za registráciu 
systémov a majú právomoc zastupovať 
poskytovateľa alebo používateľa, ktorý je 
orgánom verejnej moci alebo inštitúciou, 
orgánom, úradom alebo agentúrou Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 225

Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Prevádzkovateľom databázy EÚ je 
Komisia. Zabezpečuje aj primeranú 
technickú a administratívnu podporu 
poskytovateľov.

5. Prevádzkovateľom databázy EÚ je 
Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226

Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Systém monitorovania po uvedení 
na trh sa musí zakladať na pláne 
monitorovania po uvedení na trh. Plán 
monitorovania po uvedení na trh tvorí 
súčasť technickej dokumentácie uvedenej 
v prílohe IV. Komisia prijme vykonávací 
akt, v ktorom stanoví podrobné 
ustanovenia, ktorými sa vytvorí vzor plánu 
monitorovania po uvedení na trh a zoznam 
prvkov, ktoré sa majú do plánu zahrnúť.

3. Systém monitorovania po uvedení 
na trh sa musí zakladať na pláne 
monitorovania po uvedení na trh. Plán 
monitorovania po uvedení na trh tvorí 
súčasť technickej dokumentácie uvedenej 
v prílohe IV. Komisia do [12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví 
podrobné ustanovenia, ktorými sa vytvorí 
vzor plánu monitorovania po uvedení na 
trh a zoznam prvkov, ktoré sa majú do 
plánu zahrnúť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie uvedených na trh Únie 

Poskytovatelia vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie uvedených na trh Únie 
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podávajú o akomkoľvek závažnom 
incidente alebo poruche týchto systémov, 
ktorá predstavuje porušenie povinností 
podľa právnych predpisov Únie určených 
na ochranu základných práv, správy 
orgánom dohľadu nad trhom členských 
štátov, v ktorých k tomuto závažnému 
incidentu alebo porušeniu povinností došlo.

a ich používatelia, keď odhalia závažný 
incident alebo poruchu, podávajú 
o akomkoľvek závažnom incidente alebo 
poruche týchto systémov, ktorá predstavuje 
porušenie povinností podľa právnych 
predpisov Únie určených na ochranu 
základných práv, správy orgánom dohľadu 
nad trhom členských štátov, v ktorých 
k tomuto závažnému incidentu alebo 
porušeniu povinností došlo, a v 
relevantných prípadoch Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Takéto oznámenie sa musí vykonať ihneď 
po tom, ako poskytovateľ zistí príčinnú 
súvislosť medzi systémom umelej 
inteligencie a incidentom alebo poruchou, 
alebo logickú pravdepodobnosť takejto 
súvislosti, a v každom prípade najneskôr 
do 15 dní po tom, ako sa poskytovateľ 
o závažnom incidente alebo poruche 
dozvie.

Takéto oznámenie sa musí vykonať ihneď 
po tom, ako poskytovateľ alebo prípadne 
používateľ zistí príčinnú súvislosť medzi 
systémom umelej inteligencie a incidentom 
alebo poruchou, alebo logickú 
pravdepodobnosť takejto súvislosti, 
a v každom prípade najneskôr do 72 hodín 
po tom, ako sa poskytovateľ alebo 
prípadne používateľ o závažnom incidente 
alebo poruche dozvie.

Or. en

Odôvodnenie

Lehota bola skrátená na 3 dni, aby zodpovedala príslušným lehotám pre oznamovacie 
povinnosti stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh 229

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po zistení príčinnej súvislosti medzi 
systémom umelej inteligencie a závažným 
incidentom alebo poruchou alebo 
odôvodnenej pravdepodobnosti takejto 
súvislosti poskytovatelia prijmú primerané 
nápravné opatrenia podľa článku 21.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po prijatí oznámenia týkajúceho sa 
porušenia povinností podľa právnych 
predpisov Únie určených na ochranu 
základných práv orgán dohľadu nad trhom 
informuje vnútroštátne orgány verejnej 
moci alebo subjekty uvedené v článku 64 
ods. 3. Na uľahčenie plnenia povinností 
stanovených v odseku 1 vypracuje Komisia 
osobitné usmernenia. Tieto usmernenia sa 
vydajú najneskôr 12 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2. Po prijatí oznámenia týkajúceho sa 
porušenia povinností podľa právnych 
predpisov Únie určených na ochranu 
základných práv orgán dohľadu nad trhom 
informuje vnútroštátne orgány verejnej 
moci alebo subjekty uvedené v článku 64 
ods. 3. Na uľahčenie plnenia povinností 
stanovených v odseku 1 vypracuje Komisia 
osobitné usmernenia. Tieto usmernenia sa 
vydajú do ... [nadobudnutie účinnosti 
tohto nariadenia] a každoročne sa 
preskúmavajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V prípade vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie uvedených 
v bode 5 písm. b) prílohy III uvádzaných 
na trh alebo do prevádzky poskytovateľmi, 

3. V prípade vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie uvedených 
v bode 5 písm. b) prílohy III uvádzaných 
na trh alebo do prevádzky poskytovateľmi, 
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ktorí sú úverovými inštitúciami 
regulovanými smernicou 2013/36/EÚ, 
a v prípade vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie, ktoré sú 
bezpečnostnými komponentmi zariadení 
alebo sú samy zariadeniami a na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745 
a nariadenie (EÚ) 2017/746, sa 
oznamovanie závažných incidentov alebo 
porúch obmedzuje na tie incidenty alebo 
poruchy, ktoré predstavujú porušenie 
povinností podľa právnych predpisov Únie 
určených na ochranu základných práv.

ktorí sú úverovými inštitúciami 
regulovanými smernicou 2013/36/EÚ, 
a v prípade vysokorizikových systémov 
umelej inteligencie, ktoré sú 
bezpečnostnými komponentmi zariadení 
alebo sú samy zariadeniami a na ktoré sa 
vzťahuje nariadenie (EÚ) 2017/745 
a nariadenie (EÚ) 2017/746, sa 
oznamovanie závažných incidentov alebo 
porúch na účely tohto nariadenia 
obmedzuje na tie incidenty alebo poruchy, 
ktoré predstavujú porušenie povinností 
podľa právnych predpisov Únie určených 
na ochranu základných práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232

Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vnútroštátne dozorné orgány 
každoročne informujú radu pre umelú 
inteligenciu o závažných incidentoch a 
poruchách, o ktorých im bola podaná 
správa v súlade s týmto článkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233

Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. O výsledkoch príslušných činností 
dohľadu nad trhom podáva vnútroštátny 
dozorný orgán pravidelne správy Komisii. 
Všetky informácie zistené v priebehu 
činností dohľadu nad trhom, ktoré by 
mohli mať potenciálny význam pre 

2. O výsledkoch príslušných činností 
dohľadu nad trhom podáva vnútroštátny 
dozorný orgán každoročne pravidelne 
správy Komisii. Všetky informácie zistené 
v priebehu činností dohľadu nad trhom, 
ktoré by mohli mať potenciálny význam 
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uplatňovanie právnych predpisov Únie 
o pravidlách hospodárskej súťaže, národný 
dozorný orgán bezodkladne oznámi 
Komisii a príslušným vnútroštátnym 
orgánom na ochranu hospodárskej súťaže.

pre uplatňovanie právnych predpisov Únie 
o pravidlách hospodárskej súťaže, 
vnútroštátny dozorný orgán bezodkladne 
oznámi Komisii a príslušným 
vnútroštátnym orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Orgánom dohľadu nad trhom sa 
v rámci ich činností poskytne úplný prístup 
k súborom trénovacích, validačných 
a testovacích údajov, ktoré používa 
poskytovateľ, a to aj prostredníctvom 
aplikačných programovacích rozhraní 
(application programming interfaces – 
API) alebo iných vhodných technických 
prostriedkov a nástrojov umožňujúcich 
diaľkový prístup.

1. Orgánom dohľadu nad trhom alebo 
Komisii, keď koná podľa článku 68a, sa 
v rámci ich činností poskytne úplný prístup 
k súborom trénovacích, validačných 
a testovacích údajov, ktoré používa 
poskytovateľ alebo prípadne používateľ, 
a to aj prostredníctvom aplikačných 
programovacích rozhraní (application 
programming interfaces – API) alebo iných 
vhodných technických prostriedkov 
a nástrojov umožňujúcich diaľkový 
prístup.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je to potrebné na posúdenie 
zhody vysokorizikového systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 
v hlave III kapitole 2, a na základe 
odôvodnenej žiadosti sa orgánom dohľadu 
nad trhom udelí prístup k zdrojovému kódu 
systému umelej inteligencie.

2. Ak je to potrebné na posúdenie 
zhody vysokorizikového systému umelej 
inteligencie s požiadavkami stanovenými 
v hlave III kapitole 2, a na základe 
odôvodnenej žiadosti sa orgánom dohľadu 
nad trhom alebo v príslušných prípadoch 
Komisii udelí prístup k zdrojovému kódu 
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systému umelej inteligencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vnútroštátne orgány verejnej moci 
alebo subjekty, ktoré dohliadajú na 
dodržiavanie povinností podľa právnych 
predpisov Únie na ochranu základných 
práv v súvislosti s používaním 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie uvedených v prílohe III alebo 
dodržiavanie týchto povinností presadzujú, 
majú právomoc požadovať akúkoľvek 
dokumentáciu vytvorenú alebo udržiavanú 
podľa tohto nariadenia a mať k nej prístup, 
ak je prístup k tejto dokumentácii potrebný 
na plnenie právomocí v rámci ich mandátu 
a jurisdikcie. O každej takejto žiadosti 
príslušný orgán verejnej moci alebo subjekt 
informuje orgán dohľadu nad trhom 
dotknutého členského štátu.

3. Vnútroštátne orgány verejnej moci 
alebo subjekty, ktoré dohliadajú na 
dodržiavanie povinností podľa právnych 
predpisov Únie na ochranu základných 
práv v súvislosti s používaním 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie uvedených v prílohe III alebo 
dodržiavanie týchto povinností presadzujú, 
majú právomoc požadovať akúkoľvek 
dokumentáciu vytvorenú alebo udržiavanú 
podľa tohto nariadenia a mať k nej prístup, 
ak je prístup k tejto dokumentácii potrebný 
na plnenie právomocí v rámci ich mandátu 
a jurisdikcie. O každej takejto žiadosti 
príslušný orgán verejnej moci alebo subjekt 
informuje orgán dohľadu nad trhom 
dotknutého členského štátu alebo v 
príslušných prípadoch Komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237

Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak dokumentácia uvedená 
v odseku 3 nepostačuje na zistenie toho, či 
došlo k porušeniu povinností podľa 
právnych predpisov Únie určených na 
ochranu základných práv, orgán verejnej 
moci alebo subjekt uvedený v odseku 3 

5. Ak dokumentácia uvedená 
v odseku 3 nepostačuje na zistenie toho, či 
došlo k porušeniu povinností podľa 
právnych predpisov Únie určených na 
ochranu základných práv, orgán verejnej 
moci alebo subjekt uvedený v odseku 3 
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môže orgánu dohľadu nad trhom predložiť 
odôvodnenú žiadosť, aby zorganizoval 
testovanie vysokorizikového systému 
umelej inteligencie technickými 
prostriedkami. Orgán dohľadu nad trhom 
zorganizuje testovanie v primeranom čase 
od podania žiadosti v úzkej spolupráci so 
žiadajúcim orgánom verejnej moci alebo 
subjektom.

môže orgánu dohľadu nad trhom alebo v 
príslušných prípadoch Komisii predložiť 
odôvodnenú žiadosť, aby zorganizoval 
testovanie vysokorizikového systému 
umelej inteligencie technickými 
prostriedkami. Orgán dohľadu nad trhom 
alebo v príslušných prípadoch Komisia 
zorganizuje testovanie v primeranom čase 
od podania žiadosti v úzkej spolupráci so 
žiadajúcim orgánom verejnej moci alebo 
subjektom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Systémy umelej inteligencie 
predstavujúce riziko sa chápu ako výrobky 
predstavujúce riziko vymedzené v článku 3 
bode 19 nariadenia (EÚ) 2019/1020, 
pokiaľ ide o riziká pre zdravie alebo 
bezpečnosť, alebo pre ochranu základných 
práv osôb.

1. Systémy umelej inteligencie 
predstavujúce riziko sa chápu ako výrobky 
predstavujúce riziko vymedzené v článku 3 
bode 19 nariadenia (EÚ) 2019/1020, 
pokiaľ ide o riziká pre zdravie alebo 
bezpečnosť, alebo pre ochranu základných 
práv osôb alebo pre hodnoty Únie 
zakotvené v článku 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak má orgán dohľadu nad trhom členského 
štátu dostatočné dôvody domnievať sa, že 
systém umelej inteligencie predstavuje 
riziko uvedené v odseku 1, vykoná 
hodnotenie dotknutého systému umelej 
inteligencie, pokiaľ ide o jeho súlad so 

Ak má orgán dohľadu nad trhom členského 
štátu dostatočné dôvody domnievať sa, že 
systém umelej inteligencie predstavuje 
riziko uvedené v odseku 1, vykoná 
hodnotenie dotknutého systému umelej 
inteligencie, pokiaľ ide o jeho súlad so 
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všetkými požiadavkami a povinnosťami 
stanovenými v tomto nariadení. Ak 
existujú riziká pre ochranu základných 
práv, orgán dohľadu nad trhom informuje 
aj príslušné vnútroštátne orgány verejnej 
moci alebo subjekty uvedené v článku 64 
ods. 3. S orgánmi dohľadu nad trhom 
a ostatnými vnútroštátnymi orgánmi 
verejnej moci alebo subjektmi uvedenými 
v článku 64 ods. 3 podľa potreby 
spolupracujú príslušní prevádzkovatelia.

všetkými požiadavkami a povinnosťami 
stanovenými v tomto nariadení. Ak 
existujú riziká pre ochranu základných 
práv, orgán dohľadu nad trhom 
bezodkladne informuje aj príslušné 
vnútroštátne orgány verejnej moci alebo 
subjekty uvedené v článku 64 ods. 3 a plne 
s nimi spolupracuje. S orgánmi dohľadu 
nad trhom a ostatnými vnútroštátnymi 
orgánmi verejnej moci alebo subjektmi 
uvedenými v článku 64 ods. 3 podľa 
potreby spolupracujú príslušní 
prevádzkovatelia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v priebehu uvedeného hodnotenia 
orgán dohľadu nad trhom zistí, že systém 
umelej inteligencie nespĺňa požiadavky 
a povinnosti stanovené v tomto nariadení, 
bezodkladne požiada príslušného 
prevádzkovateľa, aby prijal všetky 
primerané nápravné opatrenia, ktoré vedú 
k zosúladeniu systému umelej inteligencie 
s uvedenými požiadavkami 
a povinnosťami, jeho stiahnutiu z trhu 
alebo od používateľa v rámci primeranej 
lehoty úmernej povahe rizika, ktorú môže 
orgán stanoviť.

Ak v priebehu uvedeného hodnotenia 
orgán dohľadu nad trhom alebo v 
relevantných prípadoch vnútroštátny 
orgán verejnej moci uvedený v článku 64 
ods. 3 zistí, že systém umelej inteligencie 
nespĺňa požiadavky a povinnosti stanovené 
v tomto nariadení, bezodkladne požiada 
príslušného prevádzkovateľa, aby prijal 
všetky primerané nápravné opatrenia, ktoré 
vedú k zosúladeniu systému umelej 
inteligencie s uvedenými požiadavkami 
a povinnosťami, jeho stiahnutiu z trhu 
alebo od používateľa v rámci primeranej 
lehoty úmernej povahe rizika, ktorú môže 
orgán stanoviť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa orgán dohľadu nad trhom 
domnieva, že nesúlad s požiadavkami 
a povinnosťami sa neobmedzuje na územie 
jeho štátu, informuje Komisiu a ostatné 
členské štáty o výsledkoch hodnotenia 
a opatreniach, o ktorých prijatie požiadal 
prevádzkovateľa.

3. Ak sa orgán dohľadu nad trhom 
domnieva, že nesúlad s požiadavkami 
a povinnosťami sa neobmedzuje na územie 
jeho štátu, informuje radu pre umelú 
inteligenciu, Komisiu a ostatné členské 
štáty o výsledkoch hodnotenia 
a opatreniach, o ktorých prijatie požiadal 
prevádzkovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak prevádzkovateľ systému umelej 
inteligencie v lehote uvedenej v odseku 2 
neprijme primerané nápravné opatrenia, 
orgán dohľadu nad trhom prijme všetky 
primerané predbežné opatrenia s cieľom 
zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie 
systému umelej inteligencie na svojom 
vnútroštátnom trhu, výrobok z uvedeného 
trhu stiahnuť alebo ho stiahnuť od 
používateľa. O týchto opatreniach uvedený 
orgán bezodkladne informuje Komisiu 
a ostatné členské štáty.

5. Ak prevádzkovateľ systému umelej 
inteligencie v lehote uvedenej v odseku 2 
neprijme primerané nápravné opatrenia, 
orgán dohľadu nad trhom prijme všetky 
primerané predbežné opatrenia s cieľom 
zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie 
systému umelej inteligencie na svojom 
vnútroštátnom trhu alebo jeho uvedenie do 
prevádzky, systém umelej inteligencie 
z uvedeného trhu stiahnuť alebo ho 
stiahnuť od používateľa. O týchto 
opatreniach uvedený orgán bezodkladne 
informuje Komisiu, radu pre umelú 
inteligenciu a ostatné členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 6 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Informácie uvedené v odseku 5 
musia obsahovať všetky podrobné údaje, 
ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné 
na identifikáciu nevyhovujúceho systému 
umelej inteligencie, jeho pôvod, povahu 
údajného nesúladu a z neho vyplývajúce 
riziko, povahu a trvanie prijatých 
vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré 
predložil príslušný prevádzkovateľ. Orgány 
dohľadu nad trhom musia predovšetkým 
uviesť, či k nesúladu došlo v dôsledku 
jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

6. Informácie uvedené v odseku 5 
musia obsahovať všetky podrobné údaje, 
ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné 
na identifikáciu nevyhovujúceho systému 
umelej inteligencie, jeho pôvod, 
dodávateľský reťazec, povahu údajného 
nesúladu a z neho vyplývajúce riziko, 
povahu a trvanie prijatých vnútroštátnych 
opatrení a stanoviská, ktoré predložil 
príslušný prevádzkovateľ. Orgány dohľadu 
nad trhom musia predovšetkým uviesť, či 
k nesúladu došlo v dôsledku jedného alebo 
viacerých z týchto dôvodov:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) systém umelej inteligencie nespĺňa 
požiadavky stanovené v hlave III kapitole 
2;

a) systém umelej inteligencie nespĺňa 
požiadavky stanovené v tomto nariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov iné než orgán dohľadu 
nad trhom členského štátu, ktorý postup 
začal, bezodkladne oboznámia Komisiu 
a ostatné členské štáty so všetkými 
prijatými opatreniami a s akýmikoľvek 

7. Orgány dohľadu nad trhom 
členských štátov iné než orgán dohľadu 
nad trhom členského štátu, ktorý postup 
začal, bezodkladne oboznámia Komisiu, 
radu pre umelú inteligenciu a ostatné 
členské štáty so všetkými prijatými 



PE731.563v01-00 130/165 PR\1254442SK.docx

SK

dodatočnými informáciami týkajúcimi sa 
nesúladu dotknutého systému umelej 
inteligencie, ktoré majú k dispozícii, 
a v prípade, že nesúhlasia s oznámeným 
vnútroštátnym opatrením, aj so svojimi 
námietkami.

opatreniami a s akýmikoľvek dodatočnými 
informáciami týkajúcimi sa nesúladu 
dotknutého systému umelej inteligencie, 
ktoré majú k dispozícii, a v prípade, že 
nesúhlasia s oznámeným vnútroštátnym 
opatrením, aj so svojimi námietkami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Orgány dohľadu nad trhom 
všetkých členských štátov zabezpečia, aby 
sa vo vzťahu k dotknutému výrobku 
bezodkladne prijali primerané reštriktívne 
opatrenia, ako je napríklad stiahnutie 
výrobku z ich trhu.

9. Orgány dohľadu nad trhom 
všetkých členských štátov zabezpečia, aby 
sa vo vzťahu k dotknutému systému umelej 
inteligencie bezodkladne prijali primerané 
reštriktívne opatrenia, ako je napríklad 
stiahnutie systému umelej inteligencie 
z ich trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247

Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Vnútroštátne dozorné orgány 
každoročne podávajú rade pre umelú 
inteligenciu správu o možnom používaní 
zakázaných praktík a závažných 
prípadoch zneužívania vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie, ku ktorým 
došlo počas daného roka, a o opatreniach 
prijatých na odstránenie alebo zmiernenie 
rizík v súlade s týmto článkom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 248

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak do troch mesiacov od prijatia 
oznámenia uvedeného v článku 65 ods. 5 
členský štát vznesie námietky proti 
opatreniu prijatému iným členským štátom 
alebo ak Komisia pokladá toto opatrenie za 
také, ktoré je v rozpore s právnymi 
predpismi Únie, Komisia bezodkladne 
začne konzultácie s príslušným členským 
štátom a prevádzkovateľom, príp. 
prevádzkovateľmi a vnútroštátne opatrenie 
vyhodnotí. Na základe výsledkov tohto 
hodnotenia Komisia do deviatich mesiacov 
od oznámenia uvedeného v článku 65 ods. 
5 rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie 
opodstatnené, a oznámi toto rozhodnutie 
dotknutému členskému štátu.

1. Ak do troch mesiacov od prijatia 
oznámenia uvedeného v článku 65 ods. 5 
členský štát vznesie námietky proti 
opatreniu prijatému iným členským štátom 
alebo ak Komisia pokladá toto opatrenie za 
také, ktoré je v rozpore s právnymi 
predpismi Únie, Komisia bezodkladne 
začne konzultácie s príslušným členským 
štátom a prevádzkovateľom, príp. 
prevádzkovateľmi a vnútroštátne opatrenie 
vyhodnotí. Na základe výsledkov tohto 
hodnotenia Komisia do troch mesiacov od 
oznámenia uvedeného v článku 65 ods. 5 
rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie 
opodstatnené, a oznámi toto rozhodnutie 
dotknutému členskému štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249

Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vnútroštátne opatrenie 
považuje za opodstatnené, všetky členské 
štáty prijmú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho 
systému umelej inteligencie zo svojho trhu 
a informujú o nich Komisiu. Ak sa 
vnútroštátne opatrenie považuje za 
neopodstatnené, dotknutý členský štát toto 
opatrenie zruší.

2. Ak sa vnútroštátne opatrenie 
považuje za opodstatnené, všetky členské 
štáty prijmú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie okamžitého stiahnutia 
nevyhovujúceho systému umelej 
inteligencie zo svojho trhu a informujú 
o nich Komisiu a radu pre umelú 
inteligenciu. Ak sa vnútroštátne opatrenie 
považuje za neopodstatnené, dotknutý 
členský štát toto opatrenie zruší.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 250

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa 
článku 65 orgán dohľadu nad trhom 
členského štátu zistí, že systém umelej 
inteligencie, ktorý je v súlade s týmto 
nariadením, napriek tomu predstavuje 
riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, 
pre dodržiavanie povinností podľa 
právnych predpisov Únie alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov 
určených na ochranu základných práv 
alebo pre iné hľadiská ochrany verejného 
záujmu, požiada príslušného 
prevádzkovateľa, aby prijal všetky 
primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, 
aby dotknutý systém umelej inteligencie 
pri uvedení na trh alebo do prevádzky už 
takéto riziko nepredstavoval alebo aby 
v primeranej lehote úmernej povahe rizika, 
ktorú môže orgán stanoviť, došlo k jeho 
stiahnutiu z trhu alebo od používateľa.

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa 
článku 65 v plnej spolupráci s príslušným 
vnútroštátnym orgánom verejnej moci 
uvedeným v článku 64 ods. 3 orgán 
dohľadu nad trhom členského štátu zistí, že 
systém umelej inteligencie, ktorý je 
v súlade s týmto nariadením, napriek tomu 
predstavuje riziko pre zdravie alebo 
bezpečnosť osôb, pre dodržiavanie 
povinností podľa právnych predpisov Únie 
alebo vnútroštátnych právnych predpisov 
určených na ochranu základných práv 
alebo hodnôt Únie zakotvených v článku 2 
ZEÚ alebo pre iné hľadiská ochrany 
verejného záujmu, požiada príslušného 
prevádzkovateľa, aby prijal všetky 
primerané opatrenia, ktorými sa zabezpečí, 
aby dotknutý systém umelej inteligencie 
pri uvedení na trh alebo do prevádzky už 
takéto riziko nepredstavoval alebo aby 
v primeranej lehote úmernej povahe rizika, 
ktorú môže orgán stanoviť, došlo k jeho 
stiahnutiu z trhu alebo od používateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členský štát o tom okamžite 
informuje Komisiu a ostatné členské štáty. 
Tieto informácie musia obsahovať všetky 
podrobnosti, ktoré sú k dispozícii, najmä 
údaje potrebné na identifikáciu dotknutého 

3. Členský štát o tom okamžite 
informuje Komisiu, radu pre umelú 
inteligenciu a ostatné členské štáty. Tieto 
informácie musia obsahovať všetky 
podrobnosti, ktoré sú k dispozícii, najmä 
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systému umelej inteligencie, jeho pôvod 
a dodávateľský reťazec, povahu z neho 
vyplývajúceho rizika a povahu a trvanie 
prijatých vnútroštátnych opatrení.

údaje potrebné na identifikáciu dotknutého 
systému umelej inteligencie, jeho pôvod 
a dodávateľský reťazec, povahu z neho 
vyplývajúceho rizika a povahu a trvanie 
prijatých vnútroštátnych opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252

Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Rozhodnutie Komisie je určené 
členským štátom.

5. Rozhodnutie Komisie je určené 
členským štátom. Rozhodnutie 
bezodkladne oznámi členským štátom a 
príslušným prevádzkovateľom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) označenie zhody bolo umiestnené 
v rozpore s článkom 49;

a) označenie CE bolo umiestnené 
v rozpore s článkom 49;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) označenie zhody nebolo 
umiestnené;

b) označenie CE nebolo umiestnené;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 255

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) technická dokumentácia nie je k 
dispozícii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) nebola vykonaná registrácia v 
databáze EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257

Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak nesúlad uvedený v odseku 1 
pretrváva, dotknutý členský štát prijme 
všetky náležité opatrenia na obmedzenie 
alebo zákaz sprístupňovania 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie na trhu alebo zabezpečí jeho 
stiahnutie od používateľa alebo z trhu.

2. Ak nesúlad uvedený v odseku 1 
pretrváva, dotknutý členský štát prijme 
všetky náležité opatrenia na obmedzenie 
alebo zákaz sprístupňovania 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie na trhu alebo zabezpečí jeho 
okamžité stiahnutie od používateľa alebo 
z trhu. Dotknutý členský štát bezodkladne 
informuje radu pre umelú inteligenciu o 
nesúlade a prijatých opatreniach.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 258

Návrh nariadenia
Hlava VIII – kapitola 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola 3a
Osobitné pravidlá týkajúce sa 
presadzovania na úrovni Únie

Or. en

Odôvodnenie

Dopĺňa sa nová kapitola, v ktorej sa vo vzťahu k presadzovaniu nariadenia stanovujú 
podmienky, v prípade ktorých Komisia zasiahne. Mala by byť pridaná tak, aby zahŕňala 
články 68a až 68i.

Pozmeňujúci návrh 259

Návrh nariadenia
Článok 68 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68a
Zásah Komisie a začatie konania

1. Komisia môže na odporúčanie 
rady pre umelú inteligenciu alebo z 
vlastnej iniciatívy začať konanie s cieľom 
možného prijatia rozhodnutí podľa 
článkov 67e a 71 v ktoromkoľvek z týchto 
prípadov:
a) Komisia alebo rada pre umelú 
inteligenciu majú dostatočné dôvody sa 
domnievať, že systém umelej inteligencie 
porušuje toto nariadenie v takom rozsahu, 
že ide o rozsiahle porušovanie alebo 
rozsiahle porušovanie s únijným 
rozmerom;
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b) Komisia alebo rada pre umelú 
inteligenciu majú dostatočné dôvody sa 
domnievať, že dotknutý systém umelej 
inteligencie predstavuje riziko, ktoré 
ovplyvňuje alebo pravdepodobne ovplyvní 
aspoň 45 miliónov občanov v Únii;
c) existuje podozrenie, že systém 
umelej inteligencie porušil niektoré z 
ustanovení tohto nariadenia v dvoch alebo 
viacerých členských štátoch a príslušné 
vnútroštátne dozorné orgány dotknutých 
členských štátov neprijali žiadne 
opatrenia.
2. Ak sa Komisia rozhodne začať 
konanie podľa odseku 1, oznámi to rade 
pre umelú inteligenciu a dotknutým 
prevádzkovateľom. Na základe tohto 
oznámenia vnútroštátny dozorný orgán 
dotknutého členského štátu už nie je 
oprávnený prijímať akékoľvek opatrenia 
týkajúce sa vyšetrovania alebo 
presadzovania vo vzťahu k dotknutému 
prevádzkovateľovi bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek iné opatrenia, ktoré 
prijme na žiadosť Komisie.
3. Vnútroštátny dozorný orgán po 
tom, ako bol informovaný, bezodkladne 
zašle Komisii:
a) všetky informácie, ktoré si uvedený 
vnútroštátny dozorný orgán v súvislosti s 
porušením, prípadne podozrením z 
porušenia vymenil s radou pre umelú 
inteligenciu a s dotknutým 
prevádzkovateľom;
b) prípadne spis uvedeného 
vnútroštátneho dozorného orgánu 
týkajúci sa porušenia alebo prípadne 
podozrenia z porušenia;
c) akékoľvek ďalšie informácie, 
ktoré uvedený vnútroštátny dozorný orgán 
má a ktoré môžu byť relevantné pre 
konanie začaté Komisiou.
4. Komisia môže na účely 
vykonávania svojich úloh podľa tohto 
článku prizvať nezávislých externých 
odborníkov a audítorov, aby jej pomáhali 
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pri plnení jej úloh a poskytli jej osobitné 
odborné znalosti alebo poznatky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260

Návrh nariadenia
Článok 68 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68b
Právomoc Komisie v oblasti vyšetrovania 

a presadzovania práva
1. Na plnenie svojich úloh podľa 
článku 68a má Komisia tieto právomoci v 
oblasti vyšetrovania a presadzovania 
práva:
a) požadovať od poskytovateľov 
alebo používateľov systému umelej 
inteligencie, aby poskytli príslušné 
dokumenty, technické špecifikácie, údaje 
a informácie týkajúce sa súladu a 
technických aspektov systému umelej 
inteligencie v akejkoľvek forme alebo 
formáte a bez ohľadu na pamäťové 
médium alebo miesto, kde sa takéto 
dokumenty, technické špecifikácie, údaje 
alebo informácie uchovávajú, a vyhotoviť 
alebo získať ich kópie;
b) prístup k údajom a dokumentácii 
týkajúcej sa systému umelej inteligencie a 
jeho fungovania v súlade s článkom 64;
c) požadovať od poskytovateľov 
alebo používateľov systému umelej 
inteligencie, aby poskytli relevantné 
informácie v súlade s článkom 68d;
d) vykonať neohlásené kontroly na 
mieste a na diaľku, ako aj fyzické 
kontroly v súlade s článkom 68f;
e) vykonávať pohovory v súlade 
s článkom 68e;
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f) začať vyšetrovanie z vlastnej 
iniciatívy s cieľom identifikovať prípady 
nesúladu a odstrániť ich;
g) nariadiť poskytovateľom a 
používateľom systému umelej 
inteligencie, aby prijali primerané 
opatrenia na odstránenie nesúladu alebo 
odstránenie rizika v súlade s článkom 
68h, a aby v tejto súvislosti prijali 
predbežné opatrenia v súlade s článkom 
68i;
h) prijať primerané opatrenia 
v súlade s článkom 68h;
i) ukladať sankcie v súlade s 
článkom 71.
2. Na účely plnenia svojich úloh 
podľa odseku 1 môže Komisia použiť ako 
dôkaz na účely svojho vyšetrovania 
akékoľvek informácie, dokumenty, 
zistenia, vyhlásenia alebo spravodajské 
informácie bez ohľadu na formát a 
médium, na ktorom sú uložené.
3. Komisia pri plnení svojich úloh 
zohľadňuje procesné práva dotknutého 
prevádzkovateľa v súlade s článkom 18 
nariadenia (EÚ) 2019/1020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261

Návrh nariadenia
Článok 68 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68c
Spolupráca a výmena informácií medzi 
Komisiou a príslušnými vnútroštátnymi 

orgánmi
1. Komisia a vnútroštátny dozorný 
orgán úzko spolupracujú.
2. Komisia koná v úzkej a stálej 
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spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi a vnútroštátnym dozorným 
orgánom členských štátov, od ktorých 
získa pripomienky a informácie.
3. Komisia a vnútroštátne dozorné 
orgány členských štátov majú právomoc 
navzájom si poskytovať a používať ako 
dôkaz akékoľvek skutkové alebo právne 
skutočnosti vrátane dôverných informácií. 
Rešpektujú pritom dôvernosť informácií v 
súlade s článkom 70.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262

Návrh nariadenia
Článok 68 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68d
Právomoc Komisie požadovať informácie
1. Komisia môže na účely plnenia 
povinností, ktoré jej boli pridelené podľa 
tejto kapitoly, požadovať od dotknutého 
prevádzkovateľa, ktorý si je vedomý alebo 
možno predpokladať, že si je vedomý 
informácií týkajúcich sa podozrenia z 
porušenia, prípadne porušenia, vrátane 
organizácií vykonávajúcich posudzovanie 
zhody uvedené v článku 43, aby poskytol 
takéto informácie v primeranej lehote 
nepresahujúcej 15 dní.
2. Pri zasielaní jednoduchej žiadosti 
o informácie dotknutému 
prevádzkovateľovi Komisia uvedie právny 
základ a účel žiadosti, upresní, aké 
informácie sa požadujú, a stanoví lehotu 
na poskytnutie informácií, ako aj sankcie 
stanovené v článku 71 za neposkytnutie 
informácií alebo za poskytnutie 
nesprávnych alebo zavádzajúcich 
informácií.
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3. Ak Komisia prijme rozhodnutie, v 
ktorom sa od dotknutého prevádzkovateľa 
požaduje, aby poskytol informácie, uvedie 
právny základ a účel žiadosti, upresní, aké 
informácie sa požadujú, a stanoví lehotu, 
v rámci ktorej majú byť takéto informácie 
poskytnuté. Uvedie aj sankcie stanovené v 
článku 71. Ďalej uvedie právo na 
preskúmanie rozhodnutia Súdnym 
dvorom Európskej únie.
4. Požadované informácie poskytne 
dotknutý prevádzkovateľ a osoby, ktoré sú 
podľa zákona oprávnené ich zastupovať.
5. Komisia bezodkladne zašle kópiu 
jednoduchej žiadosti alebo rozhodnutia 
vnútroštátnemu dozornému orgánu 
členského štátu, v ktorom má dotknutý 
prevádzkovateľ svoje hlavné miesto 
podnikateľskej činnosti alebo právneho 
zástupcu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263

Návrh nariadenia
Článok 68 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68e
Právomoc Komisie vypočúvať a 

zaznamenávať výpovede
Komisia môže v záujme plnenia úloh, 
ktoré jej boli pridelené podľa článku 68a, 
vypočuť akúkoľvek fyzickú alebo 
právnickú osobu s jej súhlasom, aby bola 
vypočutá na účely zhromažďovania 
informácií týkajúcich sa predmetu 
vyšetrovania v súvislosti s podozrením z 
porušenia, prípadne s porušením.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 264

Návrh nariadenia
Článok 68 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68f
Právomoc Komisie vykonávať kontroly

1. Komisia v záujme plnenia úloh, 
ktoré jej boli pridelené týmto nariadením, 
môže vykonávať všetky potrebné kontroly. 
Komisia môže najmä získavať vzorky 
súvisiace so systémom umelej inteligencie, 
a to aj prostredníctvom kontrol na diaľku, 
reverzného inžinierstva systémov umelej 
inteligencie, prístupu k súborom údajov a 
algoritmom používaným systémom umelej 
inteligencie a ich testovania a v prípade 
potreby požadovať prístup k zdrojovému 
kódu.
2. Úradníci a ostatné sprevádzajúce 
osoby oprávnené Komisiou na 
vykonávanie kontroly sú splnomocnené:
a) vstupovať do všetkých priestorov, 
ktoré poskytovateľ alebo používateľ 
používa na účely súvisiace so systémom 
umelej inteligencie;
b) preskúmať akýkoľvek dokument 
alebo záznam týkajúci sa systému umelej 
inteligencie bez ohľadu na médium, na 
ktorom je takýto dokument alebo záznam 
uložený;
c) vyhotoviť alebo získať v 
akejkoľvek forme kópie alebo výňatky z 
týchto dokumentov alebo záznamov;
d) vyžadovať od každého zástupcu 
poskytovateľa alebo používateľa 
vysvetlenie k skutočnostiam alebo 
dokumentom vzťahujúcim sa na predmet 
a účel kontroly a zaznamenať odpovede;
3. Úradníci a ostatné sprevádzajúce 
osoby oprávnené Komisiou na 
vykonávanie kontroly vykonávajú svoje 
právomoci na základe písomného 
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oprávnenia, v ktorom je uvedený predmet 
a dôvod kontroly a sankcie stanovené v 
článku 71 v prípade, že poskytnutie 
požadovaných dokumentov je neúplné 
alebo keď sú odpovede na položené otázky 
nesprávne alebo zavádzajúce.
4. Poskytovatelia a používatelia 
systémov umelej inteligencie sa podrobia 
každej kontrole nariadenej rozhodnutím 
Komisie.
5. Komisia informuje vnútroštátny 
dozorný orgán dotknutého členského 
štátu alebo vnútroštátne dozorné orgány 
dotknutých členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265

Návrh nariadenia
Článok 68 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68g
Nedodržiavanie ustanovení

1. Komisia prijme rozhodnutie o 
nedodržiavaní ustanovení, ak zistí, že 
dotknutý prevádzkovateľ nedodržiava 
jedno alebo viaceré príslušné ustanovenia 
tohto nariadenia.
2. Pred prijatím rozhodnutia podľa 
odseku 1 Komisia svoje predbežné zistenia 
oznámi dotknutému prevádzkovateľovi. V 
predbežných zisteniach Komisia vysvetlí 
opatrenia, ktorých prijatie zvažuje alebo 
ktoré by podľa jej názoru mal prijať 
dotknutý prevádzkovateľ s cieľom účinne 
riešiť predbežné zistenia.
3. V rozhodnutí prijatom podľa 
odseku 1 Komisia nariadi dotknutému 
prevádzkovateľovi, aby v primeranej 
lehote prijal opatrenia potrebné na 
zabezpečenie súladu s uvedeným 
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rozhodnutím a poskytol informácie o 
opatreniach, ktoré má prevádzkovateľ v 
úmysle prijať na dosiahnutie súladu s 
rozhodnutím.
4. Po vykonaní rozhodnutia podľa 
odseku 1 poskytne dotknutý 
prevádzkovateľ Komisii opis opatrení, 
ktoré prijal na zabezpečenie súladu s 
uvedeným rozhodnutím.
5. Ak prevádzkovateľ neprijme 
opatrenia uvedené v odseku 3 alebo ak 
nesúlad alebo riziko pretrváva, Komisia 
prijme primerané opatrenia vrátane 
zákazu alebo obmedzenia uvedenia 
dotknutého systému umelej inteligencie 
na trh, jeho uvedenia do prevádzky alebo 
jeho používania.
6. Ak Komisia zistí, že podmienky 
odseku 1 nie sú splnené, prijme 
rozhodnutie o ukončení vyšetrovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266

Návrh nariadenia
Článok 68 h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68h
Predbežné opatrenia

1. V kontexte konania, ktoré môže 
viesť k prijatiu rozhodnutia o 
nedodržiavaní ustanovení podľa článku 
68h, môže Komisia v naliehavých 
prípadoch z dôvodu rizika závažnej ujmy 
jednotlivcom prijať rozhodnutie, ktorým 
sa nariadia predbežné opatrenia voči 
dotknutému prevádzkovateľovi na základe 
zistenia porušenia prima facie.
2. Rozhodnutie Komisie podľa 
odseku 1 sa uplatňuje na vymedzené 
obdobie a toto obdobie sa môže predĺžiť, 
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ak je to potrebné a vhodné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267

Návrh nariadenia
Článok 68 i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68i
Uverejňovanie rozhodnutí

1. Komisia uverejňuje rozhodnutia, 
ktoré prijme podľa článkov 68h a 68i, 
pričom uvedie mená adresátov a hlavný 
obsah rozhodnutí vrátane všetkých 
sankcií uložených podľa článku 71.
2. Pri uverejnení sa zohľadnia práva 
a oprávnené záujmy dotknutého 
prevádzkovateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268

Návrh nariadenia
Hlava VIII – kapitola 3 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kapitola 3b
Prostriedky nápravy

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné vložiť novú kapitolu o prostriedkoch nápravy. Mala by sa vložiť pred článkami 68j 
a 68k.
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Pozmeňujúci návrh 269

Návrh nariadenia
Článok 68 j (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68j
Právo na podanie sťažnosti

1. Fyzické osoby alebo skupiny 
fyzických osôb, ktorých sa týka systém 
umelej inteligencie patriaci do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, majú právo 
podať sťažnosť na poskytovateľov alebo 
používateľov takéhoto systému umelej 
inteligencie vnútroštátnemu dozornému 
orgánu členského štátu, v ktorom majú 
obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce 
alebo v ktorom došlo k údajnému 
porušeniu, ak sa domnievajú, že došlo k 
poškodeniu ich zdravia, bezpečnosti alebo 
k porušeniu ich základných práv.
2. Fyzické osoby alebo skupiny 
fyzických osôb majú právo na vypočutie v 
rámci postupu vybavovania sťažností a v 
súvislosti s akýmikoľvek vyšetrovaniami, 
ktoré vedie vnútroštátny dozorný orgán na 
základe ich sťažnosti.
3. Vnútroštátny dozorný orgán, 
ktorému bola sťažnosť podaná, informuje 
sťažovateľov o priebehu a výsledku ich 
sťažnosti. Vnútroštátny dozorný orgán 
predovšetkým prijme všetky potrebné 
opatrenia v nadväznosti na prijaté 
sťažnosti a do troch mesiacov od prijatia 
sťažnosti poskytne sťažovateľovi 
predbežnú odpoveď, v ktorej uvedie 
opatrenia, ktoré zamýšľa prijať, a 
prípadné ďalšie kroky v rámci postupu.
4. Vnútroštátny dozorný orgán 
bezodkladne a najneskôr do šiestich 
mesiacov odo dňa podania sťažnosti 
rozhodne o sťažnosti vrátane možnosti 
súdneho prostriedku nápravy podľa 
článku 68k.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 270

Návrh nariadenia
Článok 68 k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 68k
Právo na účinný súdny prostriedok 

nápravy voči rozhodnutiu vnútroštátneho 
dozorného orgánu

1. Bez toho, aby boli dotknuté iné 
správne alebo mimosúdne prostriedky 
nápravy, majú fyzické osoby a právnické 
osoby alebo skupiny fyzických alebo 
právnických osôb právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy voči právne 
záväznému rozhodnutiu vnútroštátneho 
dozorného orgánu, ktoré sa ich týka.
2. Bez toho, aby boli dotknuté iné 
správne alebo mimosúdne prostriedky 
nápravy, majú fyzické osoby a právnické 
osoby a skupiny fyzických alebo 
právnických osôb právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy, ak vnútroštátny 
dozorný orgán sťažnosť nevybaví, 
neinformuje sťažovateľa o pokroku alebo 
predbežnom výsledku sťažnosti podanej 
do troch mesiacov podľa článku 68a ods. 
3 alebo nesplní svoju povinnosť dospieť 
ku konečnému rozhodnutiu o sťažnosti do 
šiestich mesiacov podľa článku 68a ods. 4 
alebo svoje povinnosti podľa článku 65.
3. Návrh na začatie konania proti 
vnútroštátnemu dozornému orgánu sa 
podáva na súdoch členského štátu, 
v ktorom je daný orgán zriadený.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 271

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) účinné vykonávanie tohto 
nariadenia, najmä na účely inšpekcií, 
vyšetrovaní alebo auditov; verejný záujem 
a záujmy národnej bezpečnosti;

b) účinné vykonávanie tohto 
nariadenia, najmä na účely inšpekcií, 
vyšetrovaní alebo auditov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) verejný záujem a záujmy národnej 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia, rada pre umelú 
inteligenciu, príslušné vnútroštátne 
orgány a notifikované osoby zapojené do 
uplatňovania tohto nariadenia zavedú 
primerané kybernetickobezpečnostné a 
organizačné opatrenia na ochranu 
bezpečnosti a dôvernosti informácií a 
údajov získaných pri vykonávaní svojich 
úloh a činností.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 274

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa 
informácie, ktoré sa vymieňajú na 
dôvernom základe medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi navzájom a medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
a Komisiou, nezverejňujú bez 
predchádzajúcej konzultácie s príslušným 
vnútroštátnym orgánom, od ktorého 
pochádzajú, a používateľom, ak 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie uvedené v bodoch 1, 6 a 7 
prílohy III používajú orgány presadzovania 
práva, imigračné alebo azylové orgány a ak 
by takéto zverejnenie ohrozilo verejné 
záujmy a záujmy národnej bezpečnosti.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 1a, 
sa informácie, ktoré sa vymieňajú na 
dôvernom základe medzi príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi navzájom a medzi 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
a Komisiou, nezverejňujú bez 
predchádzajúcej konzultácie s príslušným 
vnútroštátnym orgánom, od ktorého 
pochádzajú, a používateľom, ak 
vysokorizikové systémy umelej 
inteligencie uvedené v bodoch 1, 6 a 7 
prílohy III používajú orgány presadzovania 
práva, imigračné alebo azylové orgány a ak 
by takéto zverejnenie ohrozilo verejné 
záujmy a záujmy národnej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odsekmi 1 a 2 nie sú dotknuté 
práva a povinnosti Komisie, členských 
štátov a notifikovaných osôb, pokiaľ ide 
o výmenu informácií a šírenie upozornení, 
ani povinnosti dotknutých strán poskytovať 
informácie podľa trestného práva 
členských štátov.

3. Odsekmi 1, 1a a 2 nie sú dotknuté 
práva a povinnosti Komisie, členských 
štátov a notifikovaných osôb, pokiaľ ide 
o výmenu informácií a šírenie upozornení, 
ani povinnosti dotknutých strán poskytovať 
informácie podľa trestného práva 
členských štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 276

Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia a členské štáty si v prípade 
potreby môžu vymieňať dôverné 
informácie s regulačnými orgánmi tretích 
krajín, s ktorými uzavreli bilaterálne alebo 
multilaterálne dohody o zachovaní 
dôvernosti zaručujúce primeranú úroveň 
dôvernosti.

4. Komisia a členské štáty si v prípade 
nevyhnutnej potreby môžu vymieňať 
dôverné informácie s regulačnými orgánmi 
tretích krajín, s ktorými uzavreli bilaterálne 
alebo multilaterálne dohody o zachovaní 
dôvernosti zaručujúce primeranú úroveň 
dôvernosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277

Návrh nariadenia
Článok 71 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sankcie Sankcie a pokuty

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278

Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty o týchto pravidlách 
a opatreniach informujú Komisiu 
a bezodkladne jej oznámia každú následnú 
zmenu, ktorá ich ovplyvní.

2. Členské štáty o týchto pravidlách a 
opatreniach informujú Komisiu a radu pre 
umelú inteligenciu a bezodkladne im 
oznámia každú nasledujúcu zmenu, ktorá 
ich ovplyvní.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 279

Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. V súlade s hlavou VIII kapitolou 4 
môže Komisia prijať rozhodnutie, ktorým 
sa poskytovateľom a používateľom 
vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie uložia pokuty podľa odsekov 
3 až 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280

Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b. Okrem ustanovení odseku 8a môže 
Komisia prijať rozhodnutie, ktorým sa 
dotknutému prevádzkovateľovi uložia 
pokuty nepresahujúce 2 % celkového 
obratu v predchádzajúcom účtovnom 
roku, ak prevádzkovateľ úmyselne alebo z 
nedbanlivosti:
a) neposkytne Komisii informácie v 
lehote stanovenej v rozhodnutí Komisie;
b) v lehote stanovenej v rozhodnutí 
Komisie neopraví nesprávne, neúplné 
alebo zavádzajúce informácie, ktoré 
poskytol zamestnanec, alebo neposkytne či 
odmietne poskytnúť úplné informácie;
c) sa odmietne podrobiť kontrole na 
diaľku alebo na mieste podľa článku 68f.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 281

Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8c. Komisia a vnútroštátne dozorné 
orgány každoročne podávajú rade pre 
umelú inteligenciu správu o pokutách, 
ktoré uložili počas daného roka v súlade s 
týmto článkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282

Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Prostriedky získané z pokút 
uložených podľa tohto článku sú príjmom 
všeobecného rozpočtu Únie.

6. Prostriedky získané z pokút 
uložených podľa tohto článku sú 
príspevkom do všeobecného rozpočtu 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283

Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Európsky dozorný úradník pre 
ochranu údajov každoročne informuje 
radu pre umelú inteligenciu o pokutách, 
ktoré uložil podľa tohto článku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 284

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia raz ročne po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia posúdi potrebu 
zmeny zoznamu v prílohe III.

1. Komisia raz ročne po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia a pravidelne na 
základe odporúčania rady pre umelú 
inteligenciu posúdi potrebu zmeny 
zoznamu v prílohe III.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia do [tri roky od dátumu 
začatia uplatňovania tohto nariadenia 
uvedeného v článku 85 ods. 2] a potom 
každé štyri roky predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o hodnotení 
a preskúmaní tohto nariadenia. Správy sa 
zverejnia.

2. Komisia do [dva roky od dátumu 
začatia uplatňovania tohto nariadenia 
uvedeného v článku 85 ods. 2] a potom 
každé dva roky predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o hodnotení 
a preskúmaní tohto nariadenia. Správy sa 
zverejnia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286

Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pri hodnoteniach a preskúmaniach 
uvedených v odsekoch 1 až 4 Komisia 
zohľadní stanoviská a zistenia rady pre 
umelú inteligenciu, Európskeho 
parlamentu, Rady a iných relevantných 
subjektov alebo zdrojov.

6. Pri hodnoteniach a preskúmaniach 
uvedených v odsekoch 1 až 4 Komisia 
zohľadní stanoviská a zistenia rady pre 
umelú inteligenciu, Európskeho 
parlamentu, Rady, orgánov pre otázky 
rovnosti a iných relevantných subjektov 
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alebo zdrojov a konzultuje s príslušnými 
externými zainteresovanými stranami, 
najmä s tými, ktorých sa systémy umelej 
inteligencie môžu týkať, organizáciami 
zastupujúcimi ich záujmy, akademickou 
obcou, sociálnymi partnermi a 
občianskou spoločnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) systémy umelej inteligencie, ktoré 
sa majú používať ako bezpečnostné 
komponenty pri riadení a prevádzke cestnej 
premávky a pri dodávkach vody, plynu, 
tepla a elektriny.

a) systémy umelej inteligencie, ktoré 
sa majú používať ako bezpečnostné alebo 
ochranné komponenty pri riadení a 
prevádzke cestnej premávky a pri 
dodávkach vody, plynu, tepla, elektriny a 
internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) systémy umelej inteligencie, ktoré 
sa majú používať na hodnotenie študentov 
vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách 
odbornej prípravy a na hodnotenie 
účastníkov skúšok, ktoré sa bežne 
vyžadujú na prijatie do vzdelávacích 
inštitúcií.

b) systémy umelej inteligencie, ktoré 
sa majú používať na hodnotenie študentov 
vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách 
odbornej prípravy a na hodnotenie 
účastníkov skúšok, ktoré sa bežne 
vyžadujú na prijatie do vzdelávacích 
inštitúcií, na stanovenie vzdelávacích 
cieľov a na prideľovanie 
personalizovaných vzdelávacích úloh 
študentom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 289

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) systémy umelej inteligencie určené 
na používanie deťmi spôsobmi, ktoré 
majú významný vplyv na ich osobný 
rozvoj, a to aj prostredníctvom 
personalizovaného vzdelávania alebo ich 
kognitívneho alebo emocionálneho 
vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) systémy umelej inteligencie, ktoré 
sa majú používať na hodnotenie úverovej 
bonity fyzických osôb alebo stanovenie ich 
bodového hodnotenia kreditného rizika, s 
výnimkou systémov umelej inteligencie 
prevádzkovaných malými poskytovateľmi 
na vlastnú potrebu;

b) systémy umelej inteligencie, ktoré 
sa majú používať na hodnotenie úverovej 
bonity fyzických osôb alebo stanovenie ich 
bodového hodnotenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) systémy umelej inteligencie, ktoré 
sa majú používať na prijímanie 
rozhodnutí alebo poskytovanie pomoci pri 
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prijímaní rozhodnutí o oprávnenosti 
fyzických osôb na zdravotné a životné 
poistenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) systémy umelej inteligencie určené 
na vysielanie záchranných služieb prvej 
reakcie vrátane hasičov a zdravotníckej 
pomoci alebo na stanovovanie priority ich 
vysielania.

c) systémy umelej inteligencie určené 
na hodnotenie a klasifikáciu tiesňových 
volaní fyzických osôb alebo na vysielanie 
záchranných služieb prvej reakcie vrátane 
polície a orgánov presadzovania práva, 
hasičov a zdravotníckej pomoci alebo na 
stanovovanie priority ich vysielania, ako aj 
systémov triedenia pacientov v krízových 
situáciách v odvetví zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) systémy umelej inteligencie, ktoré 
majú používať orgány presadzovania 
práva na individuálne posúdenie rizika 
fyzických osôb s cieľom posúdiť riziko, 
ktoré fyzická osoba predstavuje z 
hľadiska (opakovaného) páchania 
trestnej činnosti, alebo riziko pre 
potenciálne obete trestných činov;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Prediktívne vykonávanie policajných funkcií bolo vložené do článku 5.

Pozmeňujúci návrh 294

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 6 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) systémy umelej inteligencie, ktoré 
majú používať orgány presadzovania 
práva na predvídanie výskytu alebo 
opakovaného výskytu skutočného alebo 
potenciálneho trestného činu na základe 
profilovania fyzických osôb uvedeného v 
článku 3 bode 4 smernice (EÚ) 2016/680, 
alebo na posúdenie osobnostných a 
povahových rysov alebo trestnej činnosti 
fyzických osôb alebo skupín v minulosti;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Prediktívne vykonávanie policajných funkcií bolo vložené do článku 5.

Pozmeňujúci návrh 295

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 8 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) systémy umelej inteligencie, ktoré 
majú používať politické strany, politickí 
kandidáti, orgány verejnej moci alebo 
subjekty v ich mene na ovplyvňovanie 
fyzických osôb pri hlasovaní v 
komunálnych voľbách, celoštátnych 
voľbách alebo vo voľbách do Európskeho 
parlamentu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 296

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 8 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) systémy umelej inteligencie určené 
na spracúvanie alebo sčítavanie 
hlasovacích lístkov v komunálnych 
voľbách, celoštátnych voľbách alebo vo 
voľbách do Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Iné použitia:
a) systémy umelej inteligencie určené 
na to, aby sa na základe obmedzeného 
ľudského vstupu vytváral komplexný 
textový obsah, ktorý by sa mylne javil 
človeku ako vytvorený človekom a 
autentický, ako sú spravodajské články, 
názorové články, romány, scenáre a 
vedecké články;
b) systémy umelej inteligencie určené 
na vytváranie zvukového alebo 
obrazového obsahu alebo na manipuláciu 
s ním, ktorý sa značne podobá existujúcim 
fyzickým osobám, a to spôsobom, ktorý 
významne skresľuje pôvodnú situáciu 
alebo vykonštruuje novú situáciu, 
význam, obsah alebo kontext, a ktorý by 
sa osobe mylne javil ako autentický.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 298

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) návod na použitie pre používateľa a 
v náležitom prípade návod na montáž.

g) návod na použitie pre používateľa v 
súlade s článkom 13 ods. 2 a 3 
a v náležitom prípade návod na montáž.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) opis fungovania systému umelej 
inteligencie a príklady reprezentatívnych 
prípadov použitia, pre ktoré je systém 
umelej inteligencie určený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) v príslušných prípadoch podrobný 
a ľahko zrozumiteľný opis očakávaných 
vstupných premenných a očakávanej 
kvality vstupných údajov pre riadne 
fungovanie vysokorizikového systému 
umelej inteligencie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 301

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) podrobný a ľahko zrozumiteľný 
opis hlavného cieľa alebo cieľov 
optimalizácie systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 1 – písmeno g d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gd) podrobný a ľahko zrozumiteľný 
opis očakávaného výstupu a očakávanej 
kvality výstupu vysokorizikového systému 
umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 1 – písmeno g e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ge) podrobné a ľahko zrozumiteľné 
pokyny na interpretáciu výstupu 
vysokorizikového systému umelej 
inteligencie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 304

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 1 – písmeno g f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gf) príklady scenárov, pre ktoré by sa 
systém nemal používať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305

Návrh nariadenia
Príloha IV – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Zoznam harmonizovaných, úplne 
alebo čiastočne uplatnených noriem, na 
ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Ak sa žiadne 
takéto harmonizované normy neuplatnili, 
podrobný opis riešení prijatých na splnenie 
požiadaviek stanovených v hlave III 
kapitole 2 vrátane zoznamu iných 
príslušných noriem a technických 
špecifikácií, ktoré sa uplatnili.

6. Zoznam harmonizovaných, úplne 
alebo čiastočne uplatnených noriem, na 
ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom 
vestníku Európskej únie. Ak sa žiadne 
takéto harmonizované normy neuplatnili, 
podrobný opis riešení prijatých na splnenie 
požiadaviek stanovených v hlave III 
kapitole 2 vrátane zoznamu spoločných 
špecifikácií alebo iných príslušných 
noriem a technických špecifikácií, ktoré sa 
uplatnili.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306

Návrh nariadenia
Príloha V – odsek 1 – bod 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak systém umelej inteligencie 
zahŕňa spracúvanie osobných údajov, 
vyhlásenie, že tento systém umelej 
inteligencie je v súlade s nariadeniami 
(EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2018/1725 a so 
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smernicou (EÚ) 2016/680.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307

Návrh nariadenia
Príloha V – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. miesto a dátum vydania vyhlásenia, 
meno a funkcia osoby, ktorá ho podpísala, 
ako aj informácia o tom, pre koho a v mene 
koho daná osoba vyhlásenie podpísala, a 
podpis.

7. miesto a dátum vydania vyhlásenia, 
podpis, meno a funkcia osoby, ktorá ho 
podpísala, ako aj informácia o tom, pre 
koho a v mene koho daná osoba vyhlásenie 
podpísala.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. opis zamýšľaného účelu systému 
umelej inteligencie;

5. opis zamýšľaného účelu alebo 
logicky predvídateľného použitia systému 
umelej inteligencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o vysokorizikové systémy 
umelej inteligencie, ktoré majú v súlade s 
článkom 51 ods. 2 zaregistrovať 
používatelia, ktorí sú orgánmi verejnej 
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moci alebo inštitúciami, orgánmi, úradmi 
alebo agentúrami Únie alebo konajú v ich 
mene, poskytujú sa a aktualizujú tieto 
informácie:
1. meno, adresa a kontaktné údaje 
používateľa;
2. meno, adresa a kontaktné údaje 
každej osoby predkladajúcej informácie v 
mene používateľa;
3. obchodné meno vysokorizikového 
systému umelej inteligencie a akýkoľvek 
ďalší jednoznačný odkaz umožňujúci 
identifikáciu a vysledovateľnosť 
používaného systému umelej inteligencie;
4. opis zamýšľaného použitia 
systému umelej inteligencie vrátane 
konkrétnych výstupov, ktoré sa mali 
používaním systému dosiahnuť;
5. zhrnutie zistení posúdenia vplyvu 
na základné práva vykonaného v súlade s 
povinnosťou orgánov verejnej moci alebo 
inštitúcií, agentúr, úradov alebo orgánov 
Únie stanovenou v tomto nariadení;
6. vyhlásenie o zhode s platnými 
pravidlami ochrany údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento nový pododsek zodpovedá zmenám v článku 51 ods. 2.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spoluspravodajcovia súhlasia s názorom, že umelá inteligencia vyvíjaná a používaná v 
Európe by mala byť sústredená na človeka a dôveryhodná a mala by rešpektovať základné 
práva a hodnoty Únie zakotvené v zmluvách. Regulácia by zároveň nemala brániť inováciám 
a oslabovať podnikateľské prostredie, ale mala by ich podporovať. Oba tieto ciele možno 
najlepšie dosiahnuť zvýšením právnej istoty a jasnosti v celom návrhu nariadenia s cieľom 
podporiť súkromný sektor a orgány verejnej moci pri plnení nových povinností. Návrh správy 
obsahuje body, na ktorých sa spoluspravodajcovia mohli ľahko dohodnúť, a týka sa všetkých 
hlavných prvkov návrhu nariadenia. 

Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, spoluspravodajcovia súhlasia s prístupom založeným na 
riziku, ktorý navrhla Komisia. To znamená, že povinnosti stanovené v tomto nariadení sa 
vzťahujú len na zakázané praktiky, vysokorizikové systémy umelej inteligencie a určité 
systémy umelej inteligencie, v prípade ktorých sa vyžaduje transparentnosť. Žiadny systém 
umelej inteligencie by ako taký nemal byť vopred vylúčený, či už z vymedzenia pojmu 
„umelá inteligencia“, alebo vytvorením výnimiek pre konkrétne typy systémov umelej 
inteligencie vrátane umelej inteligencie na všeobecné účely. Ak z objektívnych dôvodov 
poskytovatelia nie sú schopní plniť si povinnosti podľa tohto nariadenia, mali by mať 
možnosť uzavrieť s používateľmi dohody o rozdelení zodpovednosti. Kľúčovým prvkom 
návrhu správy je tiež zosúladenie znenia so všeobecným nariadením o ochrane údajov, keďže 
tieto dve nariadenia by sa mali vzájomne dopĺňať v záujme vývoja a zavádzania umelej 
inteligencie v Európe. 

Pokiaľ ide o zakázané praktiky, spoluspravodajcovia sa dohodli na doplnení praktík, ktoré 
predstavujú „prediktívne vykonávanie policajných funkcií“, do zoznamu, keďže sa zhodujú v 
názore, že liberálne spoločnosti nemôžu používať technológiu v rozpore s kľúčovou zásadou 
prezumpcie neviny.  

Pokiaľ ide o vysokorizikové systémy umelej inteligencie, na ktoré nariadenie kladie hlavný 
dôraz, spoluspravodajcovia navrhujú doplniť do zoznamu vysokorizikových systémov umelej 
inteligencie niekoľko prípadov použitia. Keďže deti sú obzvlášť zraniteľnou kategóriou, 
systémy umelej inteligencie používané na ovplyvňovanie alebo formovanie ich vývoja by sa 
mali považovať za vysokorizikové. Systémy umelej inteligencie, ktoré používajú kandidáti 
alebo politické strany na ovplyvňovanie hlasovania v komunálnych voľbách, celoštátnych 
voľbách alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, a systémy umelej inteligencie 
používané na sčítavanie takýchto hlasov majú potenciál ovplyvniť samotné fungovanie našej 
demokracie tým, že ovplyvnia veľký počet občanov Únie. To je dôvod, prečo by sa mali 
považovať za vysokorizikové. Za vysokorizikové sa považujú aj systémy umelej inteligencie 
používané na triedenie pacientov v odvetví zdravotnej starostlivosti a systémy umelej 
inteligencie používané na určenie oprávnenosti na účely zdravotného a životného poistenia. 
Na dva typy systémov umelej inteligencie by sa mali vzhľadom na ich potenciál zavádzať 
vzťahovať požiadavky na transparentnosť, ako aj požiadavky na zhodu vysokorizikových 
systémov umelej inteligencie: deepfake napodobňujúci skutočné osoby a redakčný obsah 
napísaný umelou inteligenciou („umelá inteligencia ako autor“). Spoluspravodajcovia 
zdôrazňujú, že vysokorizikové systémy umelej inteligencie nie sú zakázané, ani sa nemajú 
považovať za nežiaduce. Naopak, dodržiavanie požiadaviek na zhodu stanovené v tomto 
nariadení zvyšuje dôveryhodnosť takýchto systémov a zvyšuje pravdepodobnosť ich 
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úspešnosti na európskom trhu.  

Návrh správy sa podrobnejšie zaoberá reťazcom zodpovednosti a snaží sa objasniť a 
vybalansovať niektoré ustanovenia. Konkrétne, pokiaľ ide o správu údajov, posilnil sa súlad 
so všeobecným nariadením o ochrane údajov a odstránil sa možný dodatočný právny základ 
pre spracúvanie osobných údajov. Okrem toho sa objasnilo, že „bezchybné“ súbory údajov by 
mali byť celkovým cieľom, ktorý by sa mal dosiahnuť v čo najväčšom rozsahu, a nie 
konkrétnou požiadavkou. Objasnili sa aj prípady súborov údajov, ktoré sú vo vlastníctve 
používateľov, zatiaľ čo poskytovateľ len vytvára celkovú architektúru systému. Väčšina 
týchto objasnení zohľadňuje obavy vyjadrené dotknutým odvetvím, keďže hodnotový reťazec 
umelej inteligencie nie je vždy lineárny a je potrebné jasne vymedziť zodpovednosti medzi 
rôznymi aktérmi v hodnotovom reťazci.  

Používatelia vysokorizikových systémov umelej inteligencie zohrávajú úlohu aj pri ochrane 
zdravia, bezpečnosti a základných práv občanov EÚ a hodnôt EÚ, a to od zabezpečenia toho, 
že vymenujú kompetentné osoby zodpovedné za ľudský dohľad nad vysokorizikovými 
systémami umelej inteligencie, až po aktívnejšiu úlohu pri oznamovaní prípadov incidentov 
alebo porúch systému umelej inteligencie, keďže niekedy majú najlepšie predpoklady na 
zistenie takýchto incidentov alebo porúch. Používatelia, ktorí sú orgánmi verejnej moci, 
podliehajú v demokratických spoločnostiach zvýšeným očakávaniam v oblasti 
transparentnosti. Preto by orgány verejnej moci a inštitúcie, agentúry alebo orgány Únie mali 
registrovať používanie vysokorizikových systémov umelej inteligencie v celoúnijnej 
databáze. To umožní lepší demokratický dohľad, verejnú kontrolu a zodpovednosť spolu s 
väčšou transparentnosťou voči verejnosti, pokiaľ ide o používanie systémov umelej 
inteligencie v citlivých oblastiach, ktoré majú vplyv na životy ľudí. Okrem toho by 
používatelia vysokorizikových systémov umelej inteligencie uvedených v prílohe III, ktorí 
prijímajú rozhodnutia alebo pomáhajú pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa fyzických osôb, 
mali informovať fyzické osoby o tom, že sa na ne vzťahuje použitie vysokorizikového 
systému umelej inteligencie.

Niekoľko ustanovení návrhu správy sa zameriava na správu a presadzovanie, keďže 
spoluspravodajcovia sú presvedčení, že ide o kľúčové prvky umožňujúce účinné a jednotné 
vykonávanie aktu o umelej inteligencii v celej Únii, a prispievajú tak k vytvoreniu skutočného 
jednotného trhu s umelou inteligenciou. 

Na tento účel sa posilnili úlohy rady pre umelú inteligenciu. Rada pre umelú inteligenciu by 
mala zohrávať významnejšiu úlohu pri jednotnom uplatňovaní nariadenia a pri poskytovaní 
poradenstva a odporúčaní Komisii, napríklad pokiaľ ide o potrebu zmeniť prílohu III, a 
vnútroštátnym dozorným orgánom. Rada pre umelú inteligenciu by mala pôsobiť ako fórum 
na výmenu informácií medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi a zároveň by mala byť 
miestom pre rozhodovanie v sporoch zahŕňajúcich dva alebo viaceré orgány členských štátov, 
aby sa zabránilo fragmentácii jednotného trhu v dôsledku odlišného presadzovania. Okrem 
toho by mala rada pre umelú inteligenciu vzhľadom na svoju posilnenú úlohu a 
zodpovednosti organizovať aspoň dvakrát ročne konzultácie s priemyslom, startupmi a MSP, 
občianskou spoločnosťou a akademickou obcou s cieľom vykonávať svoje úlohy v spolupráci 
so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.  
Na vnútroštátnej úrovni spoluspravodajcovia zdôraznili potrebu úzkej spolupráce medzi 
orgánmi dohľadu nad trhom a orgánmi pre ochranu údajov, keďže presadzovanie nariadenia o 
umelej inteligencii si bude vyžadovať oba súbory právomocí, ktoré by sa navyše mali 
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pravidelne aktualizovať. V prípadoch porušovania základných práv by mali byť úzko 
zapojené aj príslušné orgány pôsobiace v oblasti základných práv.

S cieľom riešiť prípadné problémy, ktoré majú vplyv na jednotlivcov vo viacerých členských 
štátoch, spoluspravodajcovia navrhujú nový mechanizmus presadzovania zo strany Komisie, 
ktorý sa má aktivovať v prípadoch, ktoré predstavujú rozsiahle porušovanie (v troch alebo 
viacerých členských štátoch), a to aj v prípade nečinnosti pri porušovaní, ktoré má vplyv 
aspoň na tri členské štáty. Cieľom tohto mechanizmu založeného na modeli aktu o digitálnych 
službách, ktorý je však prispôsobený odlišnej povahe právnych predpisov o umelej 
inteligencii, je riešiť niektoré problémy v oblasti presadzovania, ktoré sa zistili v iných 
prostrediach riadenia, prispieť k jednotnému vykonávaniu tohto nariadenia a posilniť jednotný 
digitálny trh. Podľa tohto mechanizmu by v takýchto prípadoch rozsiahleho porušovania mala 
mať Komisia právomoci orgánu dohľadu nad trhom podľa modelu nariadenia o dohľade nad 
trhom a súlade. 

Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že je dôležité posilniť zapojenie zainteresovaných strán a 
organizácií občianskej spoločnosti do niekoľkých kľúčových ustanovení nariadenia, ako sú 
aktualizácie zoznamu vysokorizikových systémov umelej inteligencie, proces normalizácie, 
ako aj činnosti rady pre umelú inteligenciu a experimentálne prostredia. Okrem toho s cieľom 
zabezpečiť, aby mali jednotlivci náležité právomoci v prípade, že používanie systému umelej 
inteligencie porušuje ich práva, ale aj s cieľom prispieť k budovaniu dôvery v systémy umelej 
inteligencie a ich rozšírenému používaniu, spoluspravodajcovia doplnili osobitnú kapitolu o 
prostriedkoch nápravy pre fyzické aj právnické osoby. 

Spoluspravodajcovia chcú spoločne zdôrazniť, že cieľom aktu o umelej inteligencii je 
zabezpečiť ochranu zdravia, bezpečnosti, základných práv a hodnôt Únie a zároveň 
zavádzanie umelej inteligencie v celej Únii, integrovanejší digitálny jednotný trh a 
legislatívne prostredie vhodné pre podnikanie a inovácie. V tomto duchu pristupovali a budú 
naďalej pristupovať k práci na tomto nariadení. 


