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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, 
като водещи комисии, да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Целта на настоящия регламент е 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар чрез установяване на 
единна правна рамка, по-специално за 
разработването, предлагането на пазара 
и използването на изкуствен интелект в 
съответствие с ценностите на Съюза. 
Настоящият регламент се ръководи от 
няколко императивни съображения от 
обществен интерес, като например 
високо равнище на защита на здравето, 
безопасността и основните права. С него 
се гарантира свободното трансгранично 
движение на стоки и услуги на базата на 
ИИ, като по този начин не се допуска 
държавите членки да налагат 
ограничения върху разработването, 
предлагането на пазара и използването 
на системи с ИИ, освен ако това е 
изрично разрешено от настоящия 
регламент.

(1) Целта на настоящия регламент е 
да се подобри функционирането на 
вътрешния пазар чрез установяване на 
единна правна рамка, по-специално за 
разработването, предлагането на пазара 
и използването на изкуствен интелект в 
съответствие с принципите и 
демократичните ценности на Съюза. 
Настоящият регламент се ръководи от 
няколко императивни съображения от 
обществен интерес, като например 
високо равнище на защита на здравето, 
безопасността и основните права. С него 
се гарантира свободното трансгранично 
движение на стоки и услуги на базата на 
ИИ, като по този начин не се допуска 
държавите членки да налагат 
ограничения върху разработването, 
предлагането на пазара и използването 
на системи с ИИ, освен ако това е 
изрично разрешено от настоящия 
регламент.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Изкуственият интелект е бързо 
развиваща се съвкупност от технологии, 

(3) Изкуственият интелект е бързо 
развиваща се съвкупност от технологии, 
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които могат да допринесат за множество 
икономически и социални ползи по 
протежение на целия спектър от 
промишлени отрасли и социални 
дейности. Като подобрява 
прогнозирането, оптимизирането на 
операциите и разпределянето на 
ресурсите и персонализирането на 
цифровите решения, които са на 
разположение на физическите лица и 
организациите, използването на 
изкуствен интелект може да осигури 
ключови конкурентни предимства за 
дружествата и да съдейства за 
постигането на социално и екологично 
благоприятни резултати, например в 
областта на здравеопазването, селското 
стопанство, образованието и 
обучението, управлението на 
инфраструктурата, енергетиката, 
транспорта и логистиката, обществените 
услуги, сигурността, правосъдието, 
ресурсната и енергийната ефективност, 
както и при смекчаването на 
последиците от изменението на климата 
и адаптирането към него.

които могат да допринесат за множество 
икономически и социални ползи по 
протежение на целия спектър от 
промишлени отрасли и социални 
дейности, ако са разработени в 
съответствие с приложимите общи 
принципи съгласно Хартата на 
основните права на ЕС и ценностите, 
на които се основава Съюзът. Като 
подобрява прогнозирането, 
оптимизирането на операциите и 
разпределянето на ресурсите и 
персонализирането на цифровите 
решения, които са на разположение на 
физическите лица и организациите, 
използването на изкуствен интелект 
може да осигури ключови конкурентни 
предимства за дружествата и да 
съдейства за постигането на социално и 
екологично благоприятни резултати, 
например в областта на 
здравеопазването, селското стопанство, 
образованието и обучението, 
управлението на инфраструктурата, 
енергетиката, транспорта и логистиката, 
обществените услуги, сигурността, 
правосъдието, ресурсната и енергийната 
ефективност, както и при смекчаването 
на последиците от изменението на 
климата и адаптирането към него.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Същевременно, в зависимост от 
обстоятелствата по отношение на 
конкретното му приложение и 
използване, изкуственият интелект 
може да доведе до рискове и да накърни 
обществените интереси и правата, 
защитени от правото на Съюза. Тези 
вреди могат да бъдат имуществени или 
неимуществени.

(4) Същевременно в зависимост от 
обстоятелствата по отношение на 
конкретното му приложение и 
използване изкуственият интелект може 
да доведе до рискове и да накърни 
обществените интереси и правата, 
защитени от правото на Съюза. Тези 
вреди могат да бъдат имуществени или 
неимуществени и могат да засегнат 
дадено лице, група хора или 
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обществото като цяло.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Въз основа на седемте ключови 
изисквания, определени от 
експертната група на високо равнище 
по въпросите на изкуствения 
интелект, е важно да се отбележи, 
че системите с ИИ следва да спазват 
общите принципи, с които се 
установява рамка на високо равнище, 
която насърчава съгласувания и 
ориентиран към човека подход към 
етичния и надежден ИИ в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и ценностите, на които се основава 
Съюзът, включително защитата на 
основните права, човешкия фактор и 
човешкия надзор, техническата 
стабилност и безопасност, 
неприкосновеността на личния 
живот и управлението на данните, 
прозрачността, недискриминацията 
и справедливостта и 
благосъстоянието на обществото и 
околната среда.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За да се гарантира 
последователно и високо равнище на 
защита на обществените интереси по 
отношение на здравето, безопасността и 
основните права, следва да бъдат 

(13) За да се гарантира 
последователно и високо равнище на 
защита на обществените интереси по 
отношение на здравето, безопасността, 
основните права и околната среда, 
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определени общи нормативни стандарти 
за всички високорискови системи с ИИ. 
Тези стандарти следва да бъдат в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз (Хартата), 
да бъдат недискриминационни и да са в 
съответствие с международните 
търговски ангажименти на Съюза.

следва да бъдат определени общи 
нормативни стандарти за всички 
високорискови системи с ИИ. Тези 
стандарти следва да бъдат в 
съответствие с Хартата на основните 
права на Европейския съюз (Хартата), 
Европейския зелен пакт (Зеления 
пакт) и Съвместната декларация за 
цифровите права на Съюза 
(Декларацията), да бъдат 
недискриминационни и да са в 
съответствие с международните 
търговски ангажименти на Съюза.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) От съществено значение е да се 
предприемат мерки във връзка с 
цифровото разделение, за да може 
настоящият регламент да бъде 
ефективен, и съответно той трябва 
да бъде придружен от политика в 
областта на образованието, 
обучението и повишаването на 
осведомеността по отношение на 
тези технологии, която да обезпечава 
достатъчна степен на грамотност в 
областта на ИИ.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) „Грамотност в областта на 
ИИ“ се отнася до уменията, 
знанията и разбирането, 
благодарение на които доставчиците, 
ползвателите и засегнатите лица — 
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като се вземат предвид съответните 
им права и задължения в контекста 
на настоящия регламент — могат да 
внедряват системи с ИИ по 
информиран начин, както и да бъдат 
осведомени за възможностите и 
рисковете, свързани с ИИ, и за 
евентуалните вреди, които той може 
да причини, и по този начин да 
насърчават демократичния контрол 
върху него. Грамотността в 
областта на ИИ не следва да се 
ограничава до изучаването на 
инструменти и технологии, а следва 
също така да има за цел да 
предостави на доставчиците и 
ползвателите необходимите понятия 
и умения, за да се гарантира 
спазването и прилагането на 
настоящия регламент. Следователно 
е необходимо Комисията, държавите 
членки, както и доставчиците и 
ползвателите на системи с ИИ в 
сътрудничество с всички съответни 
заинтересовани страни да 
насърчават развитието на 
достатъчна степен на грамотност в 
областта на ИИ във всички сектори 
на обществото сред гражданите на 
всякаква възраст, включително 
жените и момичетата, както и 
напредъкът в това отношение да се 
следи отблизо.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Макар изкуственият интелект да 
има многобройни полезни приложения, 
с тази технология може да се 
злоупотребява и тя може да предоставя 
нови и мощни инструменти за 
манипулативни и експлоататорски 
практики и практики за социален 

(15) Макар изкуственият интелект да 
има многобройни полезни приложения, 
с тази технология може да се 
злоупотребява и тя може да предоставя 
нови и мощни инструменти за 
манипулативни и експлоататорски 
практики и практики за социален 



PE719.827v02-00 8/86 AD\1262500BG.docx

BG

контрол. Тези практики са особено 
вредни и следва да бъдат забранени, тъй 
като противоречат на ценностите на 
Съюза за зачитане на човешкото 
достойнство, свободата, равенството, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава и на основните права 
на Съюза, включително правото на 
недискриминация, защита на данните и 
неприкосновеността на личния живот, 
както и правата на детето.

контрол. Тези практики са особено 
вредни и следва да бъдат забранени, тъй 
като противоречат на ценностите на 
Съюза за зачитане на човешкото 
достойнство, свободата, равенството, 
демокрацията и принципите на 
правовата държава и на основните права 
на Съюза, включително правото на 
недискриминация, защита на данните и 
неприкосновеността на личния живот, 
равенството между половете и 
правата на детето.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Пускането на пазара, 
въвеждането в експлоатация и 
използването на някои системи с ИИ, 
предназначени да изменят човешкото 
поведение, при което са вероятни 
физически или психологически вреди, 
следва да бъдат забранени. Такива 
системи с ИИ използват сублиминални 
компоненти, които хората не могат да 
възприемат съзнателно, или използват 
уязвимостта на деца или пълнолетни 
лица, дължаща се на тяхната възраст 
или физически или психически 
увреждания. При това целта е 
значително да бъде изменeно 
поведението на дадено лице по начин, 
който причинява или е вероятно да 
причини вреда на него самото или на 
друго лице. Наличието на такава цел не 
може да се предпоставя, ако изменянето 
на човешкото поведение се дължи на 
външни за системата с ИИ фактори, 
които са извън контрола на доставчика 
или ползвателя. Преследващата 
легитимни цели научноизследователска 
работа по отношение на тези системи с 
ИИ не следва да бъде възпрепятствана 
от забраната, ако тя не е равностойна на 

(16) Пускането на пазара, 
въвеждането в експлоатация и 
използването на някои системи с ИИ, 
предназначени да изменят човешкото 
поведение, при което са вероятни 
физически или психологически вреди, 
следва да бъдат забранени. Такива 
системи с ИИ използват сублиминални 
компоненти, които хората не могат да 
възприемат съзнателно, или използват 
уязвимостта на деца или пълнолетни 
лица, дължаща се на тяхната възраст 
или физически или психически 
увреждания. При това целта е 
значително да бъде изменeно 
поведението на дадено лице по начин, 
който причинява или е вероятно да 
причини вреда на него самото или на 
друго лице. Наличието на такава цел не 
може да се предпоставя, ако изменянето 
на човешкото поведение се дължи на 
външни за системата с ИИ фактори, 
които са извън контрола на доставчика 
или ползвателя. Преследващата 
легитимни цели научноизследователска 
работа по отношение на тези системи с 
ИИ не следва да бъде възпрепятствана 
от забраната, ако тя не е равностойна на 
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използване на системата с ИИ в 
отношения човек—машина, които 
излагат физически лица на вреда, и се 
провежда в съответствие с признатите 
етични стандарти за научни 
изследвания.

използване на системата с ИИ в 
неконтролирани отношения човек—
машина, които излагат физически лица 
на вреда, и се провежда в съответствие с 
признатите етични стандарти за научни 
изследвания. При необходимост и в 
съответствие с настоящия 
регламент държавите членки следва 
да въведат допълнителна гъвкавост с 
цел насърчаване на научните 
изследвания и съответно на 
европейския капацитет за иновации.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Системите с ИИ биха могли да 
доведат до неблагоприятни последици 
за здравето и безопасността на хората, 
по-специално когато тези системи 
функционират като компоненти на 
продукти. В съответствие с целите на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация — да се улесни 
свободното движение на продукти на 
вътрешния пазар и да се гарантира, че 
на пазара има само безопасни и 
съответстващи на изискванията 
продукти — е важно рисковете за 
безопасността, които могат да 
възникнат от даден продукт като цяло 
поради неговите цифрови компоненти, 
включително системи с ИИ, да бъдат 
надлежно предотвратени и смекчени. 
Например все по-автономните роботи, 
независимо дали в контекста на 
производството или на индивидуалната 
помощ и грижи, следва да могат да 
работят и да изпълняват функциите си 
безопасно в сложна среда. Аналогично, 
в сектора на здравеопазването, където 
рисковете за живота и здравето са 
особено високи, все по-
усъвършенстваните системи за 

(28) Системите с ИИ биха могли да 
доведат до неблагоприятни последици 
за здравето и безопасността на хората, 
по-специално когато тези системи 
функционират като компоненти на 
продукти. В съответствие с целите на 
законодателството на Съюза за 
хармонизация — да се улесни 
свободното движение на продукти на 
вътрешния пазар и да се гарантира, че 
на пазара има само безопасни и 
съответстващи на изискванията 
продукти — е важно рисковете за 
безопасността, които могат да 
възникнат от даден продукт като цяло 
поради неговите цифрови компоненти, 
включително системи с ИИ, да бъдат 
надлежно предотвратени и смекчени. 
Например все по-автономните роботи, 
независимо дали в контекста на 
производството или на индивидуалната 
помощ и грижи, следва да могат да 
работят и да изпълняват функциите си 
безопасно в сложна среда. Аналогично, 
в сектора на здравеопазването, където 
рисковете за живота и здравето са 
особено високи, все по-
усъвършенстваните системи за 
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диагностика и системите за 
подпомагане на човешките решения 
следва да бъдат надеждни и точни. 
Степента на неблагоприятно 
въздействие на системата с ИИ върху 
основните права, защитени от Хартата, е 
от особено значение, когато дадена 
система с ИИ се класифицира като 
високорискова. Тези права включват 
правото на човешко достойнство, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, защитата на личните 
данни, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
свободата на събранията и сдруженията, 
както и недискриминацията, защитата 
на потребителите, правата на 
работниците, правата на хората с 
увреждания, правото на ефективни 
правни средства за защита и на 
справедлив съдебен процес, правото на 
защита и презумпцията за невиновност, 
както и правото на добра 
администрация. В допълнение към тези 
права е важно да се подчертае, че децата 
имат специфични права, които са 
залегнали в член 24 от Хартата на ЕС и 
в Конвенцията на ООН за правата на 
детето (допълнително разработени в 
Общ коментар № 25 по Конвенцията на 
ООН за правата на детето по отношение 
на цифровата среда), като и в двата акта 
се изисква да се отчита уязвимостта на 
децата и да се осигуряват защитата и 
грижите, необходими за тяхното 
добруване. Основното право на високо 
равнище на защита на околната среда, 
залегнало в Хартата и реализирано в 
политиките на Съюза, също следва да се 
взема предвид при оценката на 
сериозността на вредата, която дадена 
система с ИИ може да причини, 
включително във връзка с човешкото 
здраве и безопасност.

диагностика и системите за 
подпомагане на човешките решения 
следва да бъдат надеждни и точни. 
Степента на неблагоприятно 
въздействие на системата с ИИ върху 
основните права, защитени от Хартата, е 
от особено значение, когато дадена 
система с ИИ се класифицира като 
високорискова. Тези права включват 
правото на човешко достойнство, 
правото на зачитане на личния и 
семейния живот, защитата на личните 
данни, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на информация, 
свободата на събранията и сдруженията, 
както и недискриминацията, 
образованието, защитата на 
потребителите, правата на работниците, 
равенството между половете, правата 
на хората с увреждания, правото на 
ефективни правни средства за защита и 
на справедлив съдебен процес, правото 
на защита и презумпцията за 
невиновност, както и правото на добра 
администрация, правото на защита на 
интелектуалната собственост и 
културното многообразие. В 
допълнение към тези права е важно да 
се подчертае, че децата имат 
специфични права, които са залегнали в 
член 24 от Хартата на ЕС и в 
Конвенцията на ООН за правата на 
детето (допълнително разработени в 
Общ коментар № 25 по Конвенцията на 
ООН за правата на детето по отношение 
на цифровата среда), като и в двата акта 
се изисква да се отчита уязвимостта на 
децата и да се осигуряват защитата и 
грижите, необходими за тяхното 
добруване. Основното право на високо 
равнище на защита на околната среда, 
залегнало в Хартата и реализирано в 
политиките на Съюза, също следва да се 
взема предвид при оценката на 
сериозността на вредата, която дадена 
система с ИИ може да причини, 
включително във връзка с човешкото 
здраве и безопасност.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 47 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47a) Тези изисквания за прозрачност 
и за обяснимост на вземането на 
решения от ИИ също следва да 
спомогнат за неутрализирането на 
възпиращите ефекти от цифровата 
асиметрия и така наречените 
„тъмни модели“, насочени към 
физическите лица и тяхното 
информирано съгласие.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 48 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48a) Човешкият надзор има за цел 
да обслужва цели, ориентирани към 
човека. На лицата, на които е 
възложено да извършват човешки 
надзор, следва да се осигури подходящо 
образование и обучение относно 
функционирането на системата с 
ИИ, нейната способност да оказва 
влияние или взема решения, 
евентуалните ѝ вредни последици, по-
специално върху основните права, и 
вероятността тези последици да се 
проявят. Лицата, отговарящи за 
назначаването на тези лица, следва да 
им предоставят необходимия 
персонал и психологична подкрепа, 
както и правомощия за изпълнението 
на техните функции. 

Изменение 13
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Предложение за регламент
Съображение 57 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57a) Системите с ИИ, които са 
пуснати на пазара, но изискват 
допълнително обучение или 
използването на модел, който не е 
предоставен от доставчика, следва да 
се считат за система с ИИ с общо 
предназначение. Обучението на тези 
системи след пускането им на пазара 
следва да се разглежда като 
приспособяването им към конкретна 
цел.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 57 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(57б) Софтуерните лицензи с 
отворен код позволяват на 
потребителите свободно да 
използват, копират, 
разпространяват, проучват, 
променят и подобряват софтуера. По 
подразбиране използването на 
софтуер с отворен код по този начин 
приписва отговорност на 
потребителя, а когато доставчик 
предоставя софтуер с отворен код с 
търговска цел по модела софтуер 
като услуга (SaaS) или професионални 
услуги, то тогава доставчикът може 
да запази отговорността вместо 
потребителя. Изследванията на 
Европейската комисия показват, че 
софтуерът с отворен код допринася с 
между 65 и 95 млрд. евро за БВП на 
Европейския съюз и предоставя 
значителни възможности за растеж 
на икономиката на Съюза. 
Доставчиците на софтуер с отворен 
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код следва да могат да възприемат 
същия икономически модел и за 
системите с ИИ. Следователно 
разпоредбите на настоящия 
регламент не следва да се прилагат за 
системите с ИИ с отворен код, 
докато тези системи не бъдат 
въведени в експлоатация. За да се 
гарантира, че системите с ИИ не 
могат да бъдат въведени в 
експлоатация, без да се спазва 
настоящият регламент, когато 
система с ИИ с отворен код бъде 
въведена в експлоатация, 
задълженията, свързани с 
доставчиците, следва да бъдат 
прехвърлени на лицето, което 
въвежда системата в експлоатация.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

(73) С цел насърчаване и защита на 
иновациите е важно да се обърне 
специално внимание на интересите на 
малките доставчици и ползвателите на 
системи с ИИ. За тази цел държавите 
членки следва да разработят 
инициативи, насочени към тези 
оператори, включително за повишаване 
на осведомеността и съобщаването на 
информация. Освен това при 
определянето на таксите за оценяване на 
съответствието се вземат предвид 
специфичните интереси и нужди на 
малките доставчици. Разходите за 
превод, свързани със задължителната 
документация и комуникацията с 
органите, могат да представляват 
значителни разходи за доставчиците и 
другите оператори, особено за по-
малките. Държавите членки следва по 
възможност да гарантират, че един от 
езиците, определени и приети от тях за 

(73) С цел насърчаване и защита на 
иновациите е важно да се обърне 
специално внимание на интересите на 
малките доставчици и ползвателите на 
системи с ИИ. За тази цел държавите 
членки следва да разработят 
инициативи, насочени към тези 
оператори, включително за 
грамотността в областта на ИИ, 
повишаването на осведомеността и 
съобщаването на информация. Освен 
това при определянето на таксите за 
оценяване на съответствието се вземат 
предвид специфичните интереси и 
нужди на малките доставчици. 
Разходите за превод, свързани със 
задължителната документация и 
комуникацията с органите, могат да 
представляват значителни разходи за 
доставчиците и другите оператори, 
особено за по-малките. Държавите 
членки следва по възможност да 
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съответната документация на 
доставчиците и за комуникация с 
операторите, е език, които в значителна 
степен се разбира от възможно най-
голям брой трансгранични ползватели.

гарантират, че един от езиците, 
определени и приети от тях за 
съответната документация на 
доставчиците и за комуникация с 
операторите, е език, които в значителна 
степен се разбира от възможно най-
голям брой трансгранични ползватели.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 76

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76) За да се улесни гладкото, 
ефективно и хармонизирано прилагане 
на настоящия регламент, следва да се 
създаде Европейски съвет по изкуствен 
интелект. Той следва да отговаря за 
редица консултативни задачи, 
включително да издава становища, 
препоръки, съвети или насоки по 
въпроси, свързани с прилагането на 
настоящия регламент, включително 
относно техническите спецификации 
или съществуващите стандарти във 
връзка с изискванията, установени в 
настоящия регламент, и да консултира и 
подпомага Комисията по конкретни 
въпроси, свързани с изкуствения 
интелект.

(76) За да се избегне 
фрагментирането и да се гарантира 
оптималното функциониране на 
единния пазар, е от съществено 
значение да се гарантира 
ефективното и хармонизирано 
прилагане на настоящия регламент. За 
тази цел следва да се създаде 
Европейски съвет по изкуствен 
интелект, на който да бъдат 
възложени редица консултативни 
задачи, включително да издава 
становища, препоръки, съвети или 
насоки по въпроси, свързани с 
прилагането на настоящия регламент, 
включително относно техническите 
спецификации или съществуващите 
стандарти във връзка с изискванията, 
установени в настоящия регламент, и да 
консултира и подпомага Комисията по 
конкретни въпроси, свързани с 
изкуствения интелект. Това решение 
обаче може да се окаже 
недостатъчно за гарантирането на 
напълно съгласувано трансгранично 
действие и следователно [в срок от 
три години след датата на прилагане 
на настоящия регламент] от 
Комисията следва да се изиска да 
прецени дали създаването на агенция 
на ЕС е необходимо, за да се 
гарантира последователното 
прилагане на настоящия регламент 
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на равнището на Съюза.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 76 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(76a) Комисията следва да сформира 
отново експертната група на високо 
равнище или подобен орган с нов и 
балансиран състав от равен брой 
експерти от МСП и стартиращите 
предприятия, големите предприятия, 
академичните и 
научноизследователските среди, 
социалните партньори и 
гражданското общество. Тази нова 
експертна група на високо равнище 
относно надеждния ИИ следва да 
изпълнява ролята на консултативен 
орган не само за Комисията, но и за 
Европейския съвет по изкуствен 
интелект. Най-малко на всяко 
тримесечие новата експертна група 
на високо равнище относно 
надеждния ИИ трябва да има 
възможността да сподели 
практическия и техническия си опит 
на специална среща със Европейския 
съвет по изкуствен интелект.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(77) Държавите членки играят 
ключова роля в прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент. 
Във връзка с това всяка държава членка 
следва да определи един или повече 
национални компетентни органи за 

(77) Държавите членки играят 
ключова роля в прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент. 
Във връзка с това всяка държава членка 
следва да определи един или повече 
национални компетентни органи за 
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целите на надзора върху прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент. 
С цел да се повиши ефективността на 
организацията от страна на държавите 
членки и да се създаде официално звено 
за контакт с обществеността и други 
партньори на равнището на държавите 
членки и на равнището на Съюза, във 
всяка държава членка за национален 
надзорен орган следва да бъде 
определен по един национален орган.

целите на надзора върху прилагането и 
изпълнението на настоящия регламент. 
С цел да се повиши ефективността на 
организацията от страна на държавите 
членки и да се създаде официално звено 
за контакт с обществеността и други 
партньори на равнището на държавите 
членки и на равнището на Съюза, във 
всяка държава членка за национален 
надзорен орган следва да бъде 
определен по един национален орган. За 
да се улесни последователното и 
съгласувано прилагане на настоящия 
регламент, националните надзорни 
органи следва да провеждат 
съществено и редовно 
сътрудничество не само с 
Европейския съвет по изкуствен 
интелект, но и помежду си, за да 
насърчават обмена на информация и 
най-добри практики в тази област. 
Във връзка с това и като се има 
предвид, че поради настоящата липса 
на експерти в областта на ИИ може 
да се окаже трудно да се осигури на 
национално равнище, че на 
надзорните органи са предоставени 
подходящи човешки ресурси за 
изпълнение на техните задачи, 
държавите членки също така 
настоятелно се насърчават да 
обмислят възможността за 
създаване на транснационални 
образувания с цел осигуряване на 
съвместен надзор върху прилагането 
на настоящия регламент.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 80 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80a) Физическите или 
юридическите лица, засегнати от 
решения, взети от системи с ИИ, 
които пораждат правни последици, 
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оказващи неблагоприятно 
въздействие върху тяхното здраве, 
безопасност, основни права, социално-
икономическо благосъстояние или 
други техни права, произтичащи от 
задълженията, определени в 
настоящия регламент, следва да 
имат право да получат обяснение за 
това решение. Това обяснение трябва 
да бъде предоставено на засегнатите 
лица и съответно при 
предоставянето на това обяснение 
доставчиците и ползвателите следва 
надлежно да вземат под внимание 
факта, че равнището на експертен 
опит и познания на средния 
потребител или гражданин по 
отношение на системите с ИИ е 
ограничено и много по-ниско от това, 
което те притежават. От друга 
страна някои системи с ИИ не могат 
да предоставят обяснение за своите 
решения извън първоначалните 
входящи данни. Когато от 
системите с ИИ се изисква да 
предоставят обяснение и те не могат 
да направят това, те следва ясно да 
посочат, че не може да бъде 
предоставено обяснение. Това следва 
да бъде взето предвид от всеки 
административен, 
неадминистративен или съдебен 
орган, който разглежда жалби от 
засегнати лица.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 85

Текст, предложен от Комисията Изменение

(85) С цел да се гарантира, че, когато 
е необходимо, регулаторната рамка 
може да бъде адаптирана, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС за 

(85) С цел да се гарантира, че когато е 
необходимо, регулаторната рамка може 
да бъде адаптирана, на Комисията 
следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС за 
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изменение на посочените в приложение 
I техники и подходи за определяне на 
системите с ИИ, законодателството на 
Съюза за хармонизация, посочено в 
приложение II, високорисковите 
системи с ИИ, изброени в приложение 
III, разпоредбите относно техническата 
документация, изброени в приложение 
IV, съдържанието на декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕС в 
приложение V, разпоредбите относно 
процедурите за оценяване на 
съответствието в приложения VI и VII и 
разпоредбите за установяване на 
високорисковите системи с ИИ, за които 
се прилага процедурата за оценяване на 
съответствието въз основа на оценката 
на системата за управление на 
качеството и оценката на техническата 
документация. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
определени в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество58. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

изменение на посочените в приложение 
I техники и подходи за определяне на 
системите с ИИ, законодателството на 
Съюза за хармонизация, посочено в 
приложение II, високорисковите 
системи с ИИ, изброени в приложение 
III, разпоредбите относно техническата 
документация, изброени в приложение 
IV, съдържанието на декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕС в 
приложение V, разпоредбите относно 
процедурите за оценяване на 
съответствието в приложения VI и VII и 
разпоредбите за установяване на 
високорисковите системи с ИИ, за които 
се прилага процедурата за оценяване на 
съответствието въз основа на оценката 
на системата за управление на 
качеството и оценката на техническата 
документация. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
определени в Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за по-
добро законотворчество58. В тези 
консултации следва да участват 
подбрани по балансиран начин 
заинтересовани страни, включително 
организации на потребителите, 
сдружения, представляващи 
засегнатите лица, представители на 
предприятия от различни сектори и с 
различна големина, профсъюзи, както 
и изследователи и учени. По-
специално, с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

OB%20L%20123,%2012.5.2016%20%D0%B3.,%20%D1%81%D1%82%D1%80.%201#footnote59
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Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 86 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(86a) Предвид бързото технологично 
развитие и техническия експертен 
опит, който е необходим за 
извършването на оценка на 
високорискови системи с ИИ 
правомощията, делегирани на 
Комисията, и нейните изпълнителни 
правомощия следва да се упражняват 
с възможно най-голяма гъвкавост. 
Комисията следва редовно и без 
ненужно забавяне да извършва преглед 
на приложение III, като 
същевременно се консултира със 
съответните заинтересовани 
страни.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) хармонизирани правила за 
пускането на пазара, въвеждането в 
експлоатация и използването на системи 
с изкуствен интелект („системи с ИИ“) в 
Съюза;

a) хармонизирани правила за 
развитието, пускането на пазара, 
въвеждането в експлоатация и 
използването на ориентирани към 
човека и надеждни системи с изкуствен 
интелект („системи с ИИ“) в Съюза в 
съответствие с демократичните 
ценности;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) хармонизирани правила за 
прозрачност за системите с ИИ, 
предназначени да взаимодействат с 
физически лица, за системи за 
разпознаване на емоции и системите 
за биометрично категоризиране и за 
системите с ИИ, използвани за 
генериране или манипулиране на 
образно, аудио или видео съдържание;

г) хармонизирани правила за 
прозрачност за определени системи с 
ИИ;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правила за наблюдение и надзор 
на пазара.

д) правила за управлението, 
наблюдението на пазара, надзора на 
пазара и прилагането на 
разпоредбите;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) високо равнище на защита на 
обществените интереси, например 
здравето, безопасността, основните 
права и околната среда, от 
потенциалните вреди, причинени от 
изкуствения интелект;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква д б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) мерки в подкрепа на 
иновациите със специален акцент 
върху МСП и стартиращите 
предприятия, включително, но не 
само, създаване на регулаторни 
лаборатории и целенасочени мерки за 
намаляване на регулаторната 
тежест върху МСП и стартиращите 
предприятия;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дв) разпоредби за създаването на 
независим Европейски съвет по 
изкуствен интелект и за неговите 
дейности в подкрепа на прилагането 
на настоящия регламент.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ползвателите на системи с ИИ, 
намиращи се на територията на Съюза;

б) ползвателите на системи с ИИ, 
които се намират или са установени 
на територията на Съюза;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) доставчиците и ползвателите на в) доставчиците и ползвателите на 
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системи с ИИ, намиращи се в трета 
държава, когато резултатът, получен от 
системата, се използва в Съюза.

системи с ИИ, намиращи се в трета 
държава, когато резултатът — т.е. 
прогнозите, препоръките или 
решенията — получен от системата и 
влияещ на средата, с която 
системата взаимодейства, се 
използва в Съюза и излага на риск 
околната среда или здравето, 
безопасността или основните права 
на физически лица, които 
присъстват физически в Съюза, ако 
доставчикът или ползватeлят е 
разрешил такова използване, знае за 
него или може с разумно основание да 
очаква такова използване;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) вносителите, дистрибуторите 
и упълномощените представители на 
доставчици на системи с ИИ.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За високорисковите системи с 
ИИ, които са защитни елементи на 
продукти или системи или които сами 
по себе си са продукти или системи, 
попадащи в обхвата на следните 
актове, се прилага само член 84 от 
настоящия регламент:

2. За високорисковите системи с 
ИИ, които са защитни елементи на 
продукти или системи или които сами 
по себе си са продукти или системи и 
попадат в обхвата на актовете, 
изброени в приложение ІІ, раздел Б, се 
прилага само член 84 от настоящия 
регламент.

a) Регламент (ЕО) № 300/2008;
б) Регламент (ЕС) № 167/2013;
в) Регламент (ЕС) № 168/2013;
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г) Директива 2014/90/ЕС;
д) Директива (ЕС) 2016/797;
е) Регламент (ЕС) 2018/858;
ж) Регламент (ЕС) 2018/1139;
з) Регламент (ЕС) 2019/2144.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящият регламент не се 
прилага за системи с ИИ, 
разработени или използвани 
изключително за военни цели.

заличава се

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият регламент не 
засяга научноизследователските, 
изпитателните и развойните 
дейности по отношение на дадена 
система с ИИ, преди тя да бъде 
пусната на пазара или въведена в 
експлоатация, при условие че тези 
дейности се провеждат при зачитане 
на основните права и приложимото 
право на Съюза. На Комисията се 
предоставя правомощието в 
съответствие с член 73 да приема 
делегирани актове, за да уточни това 
изключение. Европейският съвет по 
изкуствен интелект предоставя 
насоки относно управлението на 
научноизследователската и 
развойната дейност съгласно член 56, 
параграф 2, буква вв), като също така 
има за цел да координира начина, по 
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който Комисията и националните 
надзорни органи прилагат това 
изключение.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Дял III от настоящия 
регламент не се прилага за системи с 
ИИ, които се използват единствено 
между предприятия, при условие че 
тези системи не пораждат риск от 
нанасяне на вреди на околната среда, 
здравето или безопасността или риск 
от неблагоприятно въздействие върху 
основните права.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Настоящият регламент не се 
прилага за системи с ИИ с отворен 
код, докато тези системи не бъдат 
въведени в експлоатация или 
предоставени на пазара срещу 
заплащане, независимо дали това 
плащане е за самата система с ИИ, 
предоставянето на системата с ИИ 
като услуга или предоставянето на 
техническа подкрепа за системата с 
ИИ като услуга.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „система с ИИ с общо 
предназначение“ означава система с 
ИИ, която независимо от начина, по 
който е пусната на пазара или 
въведена в експлоатация, 
включително като софтуер с отворен 
код, е предназначена от доставчика 
да изпълнява общоприложими 
функции като разпознаване на 
изображения или реч, генериране на 
аудио или видео съдържание, 
откриване на модели, отговаряне на 
въпроси, превод или други; системата 
с ИИ с общо предназначение може да 
бъде използвана в множество 
контексти и може да бъде 
интегрирана в множество други 
системи с ИИ;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) „системи с ИИ с отворен код“ 
означава системи с ИИ, включително 
данни за изпитване и обучение или 
обучени модели, разпространявани с 
отворени лицензи;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „доставчик“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга организация, която 
разработва система с ИИ или която 

(2) „доставчик“ означава физическо 
или юридическо лице, публичен орган, 
агенция или друга организация, които 
разработват система с ИИ или които 
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възлага разработването на система с ИИ 
с цел пускането ѝ на пазара или 
въвеждането ѝ в експлоатация със 
своето име или търговска марка, срещу 
заплащане или безплатно;

възлагат разработването на система с 
ИИ с цел пускането ѝ на пазара или 
въвеждането ѝ в експлоатация със 
своето име или търговска марка, срещу 
заплащане или безплатно, или които 
адаптират система с ИИ с общо 
предназначение към конкретна цел и 
употреба;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) „засегнато лице“ означава 
всяко физическо лице или група от 
лица, които са подложени на 
действието на система с ИИ или са 
засегнати от нея;

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) „национален компетентен 
орган“ означава националният 
надзорен орган, нотифициращият 
орган и органът за надзор на пазара;

заличава се

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 44 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) „грамотност в областта на 
ИИ“ означава уменията, знанията и 
разбирането във връзка със 
системите с ИИ, които са 
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необходими за спазването и 
прилагането на настоящия 
регламент.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4a
Общи принципи, приложими за 

всички системи с ИИ
1. Всички оператори на системи 
с ИИ спазват следните общи 
принципи, с които се установява 
рамка на високо равнище, която 
насърчава съгласуван, ориентиран към 
човека европейски подход към 
етичния и надежден изкуствен 
интелект, който е в пълно 
съответствие с Хартата, както и с 
ценностите, на които се основава 
Съюзът:
• „човешки фактор и надзор“ 
означава, че системите с ИИ се 
разработват и използват като 
инструмент, който служи на хората, 
зачита човешкото достойнство и 
личната независимост и функционира 
така, че да може да се контролира и 
надзирава от хората по подходящ 
начин; 
• „техническа стабилност и 
безопасност“ означава, че системите 
с ИИ се разработват и използват 
така, че да сведат до минимум 
непредвидените и неочакваните 
вреди, както и да бъдат стабилни в 
случай на непредвидени проблеми и да 
бъдат устойчиви на опитите за 
промяна на употребата или 
работата на системите с ИИ от 
злонамерени трети страни с оглед на 
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незаконната им употреба; 
• „неприкосновеност на личния 
живот и управление на данните“ 
означава, че системите с ИИ се 
разработват и използват в 
съответствие със съществуващите 
разпоредби относно 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на данните, като 
обработват данни, които отговарят 
на високи стандарти по отношение 
на качеството и цялостността; 
• „прозрачност“ означава, че 
системите с ИИ се разработват и 
използват по начин, който позволява 
подходяща проследимост и 
обяснимост, като същевременно 
хората се уведомяват, че 
комуникират или взаимодействат със 
система с ИИ, а ползвателите се 
уведомяват за възможностите и 
ограниченията на тази система с ИИ 
и засегнатите лица — за техните 
права; 
• „многообразие, недискриминация и 
справедливост“ означава, че 
системите с ИИ се разработват и 
използват по начин, който включва 
различни участници и насърчава 
равния достъп, равенството между 
половете и културното многообразие, 
като същевременно се избягват 
дискриминационните въздействия и 
несправедливата предубеденост, 
които са забранени от правото на 
Съюза или националното право; 
• „социално и екологично 
благосъстояние“ означава, че 
системите с ИИ се разработват и 
използват по устойчив и 
екологосъобразен начин, както и 
така, че да са от полза за всички хора, 
като същевременно се наблюдават и 
оценяват дългосрочните въздействия 
върху отделните лица, обществото и 
демокрацията. 
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2. Параграф 1 не засяга 
задълженията, установени от 
действащото право на Съюза и 
национално право.
За високорисковите системи с ИИ 
общите принципи се превеждат и 
спазват от доставчиците или 
ползвателите съгласно изискванията, 
определени в членове 8—15 от 
настоящия регламент. При всички 
останали системи с ИИ силно се 
препоръчва доброволното прилагане 
въз основа на хармонизирани 
стандарти, технически 
спецификации и кодекси за поведение, 
посочени в член 69, с цел да се спазят 
принципите, изложени в параграф 1. 
3. Комисията и Европейският 
съвет по изкуствен интелект 
издават препоръки, които помагат на 
доставчиците и ползвателите да се 
ориентират за това как да 
разработват и използват системите 
с ИИ в съответствие с общите 
принципи. При разработването на 
подходящи хармонизирани стандарти 
за високорисковите системи с ИИ, 
посочени в член 40, параграф 2б, 
европейските организации по 
стандартизация вземат предвид 
общите принципи, посочени в 
параграф 1, като основани на 
резултатите цели.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Грамотност в областта на ИИ

1. При прилагането на 
настоящия регламент Съюзът и 
държавите членки насърчават 
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мерките и инструментите за 
развитие на достатъчна степен на 
грамотност в областта на ИИ във 
всички сектори, като вземат предвид 
различните потребности на 
съответните групи от доставчици, 
ползватели и засегнати лица, 
включително чрез програми за 
образование и обучение, придобиване 
на умения и преквалификация, и като 
същевременно осигуряват подходящ 
баланс по отношение на пола и 
възрастта с оглед на обезпечаването 
на демократичен контрол върху 
системите с ИИ.
2. Доставчиците и ползвателите 
на системи с ИИ популяризират 
инструменти и предприемат мерки за 
осигуряване на достатъчна степен на 
грамотност в областта на ИИ на 
техния персонал и всички други лица, 
занимаващи се с експлоатацията и 
използването на системи с ИИ от 
тяхно име, като вземат предвид 
техните технически познания, опит, 
образование и обучение, както и 
средата, в която ще се използват 
системите с ИИ, и като вземат под 
внимание лицата или групите от 
лица, по отношение на които ще се 
използват системите с ИИ. 
3. Тези инструменти и мерки за 
грамотност се състоят по-специално 
от преподаване и усвояване на 
основни понятия и умения във връзка 
със системите с ИИ и тяхното 
функциониране, включително 
различните видове продукти и 
употреби, свързаните с тях рискове и 
ползи и тежестта на възможната 
вреда, която могат да причинят, и 
вероятността от настъпването ѝ. 
4. Достатъчна степен на 
грамотност в областта на ИИ е 
степента на грамотност, която 
допринася, ако това е необходимо, за 
способността на доставчиците и 
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ползвателите да гарантират 
спазването и прилагането на 
настоящия регламент.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на адекватна 
информация съгласно член 13, по-
специално по отношение на рисковете, 
посочени в параграф 2, буква б) от 
настоящия член, и където е 
целесъобразно, обучение на 
ползвателите.

в) предоставяне на адекватна 
информация съгласно член 13, по-
специално по отношение на рисковете, 
посочени в параграф 2, буква б) от 
настоящия член, и обучение на 
ползвателите, ако това е 
целесъобразно за постигането на 
достатъчна степен на грамотност в 
областта на ИИ съгласно член 4б.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. За кредитни институции по 
Директива 2013/36/ЕС аспектите, 
описани в параграфи 1—8, 
представляват част от процедурите за 
управление на риска, създавани от тези 
институции в съответствие с член 
74 от посочената директива.

9. За доставчиците на системи с 
ИИ, които вече са обхванати от други 
правни актове на Съюза, които 
изискват от тях да въведат 
специфични системи за управление на 
риска, включително кредитни 
институции по Директива 2013/36/ЕС, 
аспектите, описани в параграфи 1—8, 
представляват част от процедурите за 
управление на риска, създавани от тези 
правни актове на Съюза.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Прозрачност и предоставяне на 
информация на ползвателите

Прозрачност и предоставяне на 
информация

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Високорисковите системи с ИИ 
се проектират и разработват по такъв 
начин, че да се гарантира, че тяхната 
работа е достатъчно прозрачна, за да 
могат ползвателите да тълкуват 
резултатите, получени от системата, 
и да ги използват по подходящ начин. 
Осигурява се подходящ вид и степен 
на прозрачност с оглед на постигане на 
съответствие с приложимите 
задължения на ползвателя и 
доставчика, посочени в глава 3 от 
настоящия дял.

1. Високорисковите системи с ИИ 
се проектират и разработват по такъв 
начин, че да се гарантира, че тяхната 
работа е достатъчно прозрачна, за да 
могат доставчиците и ползвателите 
ясно да разберат функционирането на 
системата. Осигурява се подходяща 
степен на прозрачност в 
съответствие с предназначението на 
системата с ИИ с оглед на постигане 
на съответствие с приложимите 
задължения на доставчика и 
ползвателя, посочени в глава 3 от 
настоящия дял.

Съответно прозрачността означава, 
че при пускането на пазара на 
високорискова система с ИИ се 
използват всички налични 
технически средства в съответствие 
с общопризнатото съвременно 
техническо равнище, за да се 
гарантира, че резултатите от 
системата с ИИ могат да бъдат 
тълкувани от доставчика и 
ползвателя. Ползвателят е в 
състояние да разбира и използва 
системата с ИИ по подходящ начин, 
като по принцип знае как 
функционира системата с ИИ и какви 
данни тя обработва, което му 
позволява да обясни на засегнатото 
лице решенията, взети от системата 
с ИИ, съгласно член 68, буква в).
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Високорисковите системи с ИИ 
се придружават от инструкции за 
употреба в подходящ цифров или друг 
формат, които включват кратка, пълна, 
вярна и ясна информация, която е 
уместна, достъпна и разбираема за 
ползвателите.

2. Високорисковите системи с ИИ 
се придружават от разбираеми 
инструкции за употреба в подходящ 
цифров формат или се предоставят 
по друг начин на траен носител, 
които включват кратка, вярна, ясна и 
възможно най-пълна информация, 
която подпомага работата и 
поддръжката на системата с ИИ, 
както и вземането на информирани 
решения от ползвателите, и е 
достатъчно уместна, достъпна и 
разбираема за ползвателите.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В посочената в параграф 2 
информация се посочват:

3. За да се постигнат 
резултатите, посочени в параграф 1, в 
информацията по параграф 2 се 
посочват:

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) данните, които идентифицират 
доставчика и координатите за връзка с 
него и, когато е приложимо, тези на 
неговия упълномощен представител;

a) данните, които идентифицират 
доставчика и координатите за връзка с 
него, и ако е приложимо — данните, 
които идентифицират неговите 
упълномощени представители и 
координатите за връзка с тях;
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) ако субектът, оценил 
съответствието, не е доставчикът – 
данните, които идентифицират 
този субект, и координатите за 
връзка с него, както и в приложимите 
случаи данните, които 
идентифицират неговия 
упълномощен представител, и 
координатите за връзка с последния;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) характеристиките, 
възможностите и ограниченията в 
действието на високорисковата система 
с ИИ, включително:

б) характеристиките, 
възможностите и ограниченията в 
действието на високорисковата система 
с ИИ, включително по 
целесъобразност:

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) степента на точност, надеждност 
и киберсигурност, посочена в член 15, с 
оглед на която е изпитана и валидирана 
високорисковата система с ИИ, както и 
евентуални известни или предвидими 
обстоятелства, които могат да окажат 
въздействие върху очакваното ниво на 

ii) степента на точност, надеждност 
и киберсигурност, посочена в член 15, с 
оглед на която е изпитана и валидирана 
високорисковата система с ИИ, както и 
евентуални добре известни или 
предвидими обстоятелства, които могат 
да окажат въздействие върху очакваното 
ниво на точност, надеждност и 
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точност, надеждност и киберсигурност; киберсигурност;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) евентуални известни или 
предвидими обстоятелства, свързани с 
използването на високорисковата 
система с ИИ в съответствие с 
предназначението ѝ или в условия на 
разумно предвидима неправилна 
експлоатация, които могат да доведат до 
рискове за здравето и безопасността 
или за основните права;

iii) евентуални добре известни или 
предвидими обстоятелства, свързани с 
използването на високорисковата 
система с ИИ в съответствие с 
предназначението ѝ или в условия на 
разумно предвидима неправилна 
експлоатация, които могат да доведат до 
рискове за здравето, безопасността, 
основните права или околната среда, 
включително, когато това е 
целесъобразно, показателни примери 
за такива ограничения и сценарии, при 
които системата не следва да се 
използва;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) степента, в която системата 
с ИИ може да предостави обяснение 
за решенията, които взема;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) когато е целесъобразно, 
спецификации на входящите данни или 
всякаква друга относима информация по 

v) относима информация за 
действията на потребителя, които 
могат да повлияят на действието на 
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отношение на наборите от обучителни, 
валидационни и изпитвателни данни, 
като се отчита предназначението на 
системата с ИИ;

системата, включително вида или 
качеството на входящите данни или 
всякаква друга относима информация по 
отношение на наборите от обучителни, 
валидационни и изпитвателни данни, 
като се отчита предназначението на 
системата с ИИ;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) очакваният срок на 
експлоатация на високорисковата 
система с ИИ и евентуално 
необходимите мерки за поддръжка и 
обслужване с цел да се гарантира 
правилното функциониране на 
системата с ИИ, включително по 
отношение на актуализациите на 
софтуера.

д) евентуално необходимите мерки 
за поддръжка и обслужване с цел да се 
гарантира правилното функциониране 
на системата с ИИ, включително по 
отношение на актуализациите на 
софтуера, в рамките на очаквания срок 
на експлоатация.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) описание на механизмите, 
включени в системата с ИИ, които 
позволяват на ползвателите 
правилно да събират, съхраняват и 
тълкуват записите в съответствие с 
член 12, параграф 1.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – буква д б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) Информацията се предоставя 
поне на езика на държавата, където 
се използва системата с ИИ.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С цел да изпълняват 
задълженията, установени в 
настоящия член, доставчиците и 
ползвателите гарантират 
достатъчно високо ниво на 
грамотност в областта на ИИ в 
съответствие с член 4б.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Високорисковите системи с ИИ 
се проектират и разработват — 
включително като се предвиждат 
подходящи инструменти за интерфейса 
човек—машина в тях — по такъв начин, 
че върху тях да може да бъде 
упражняван ефективен надзор от 
физически лица в периода, през който 
те се използват.

1. Високорисковите системи с ИИ 
се проектират и разработват — 
включително като се предвиждат 
подходящи инструменти за интерфейса 
човек—машина в тях — по такъв начин, 
че върху тях да бъде упражняван 
ефективен надзор от физически лица 
пропорционално на рисковете, 
свързани с тези системи. 
Физическите лица, които отговарят 
за осигуряването на човешки надзор, 
притежават достатъчно ниво на 
грамотност в областта на ИИ в 
съответствие с член 4б и разполагат 
с необходимата подкрепа и 
правомощия, за да упражняват тази 
функция през периода, през който 
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системата с ИИ се използва, и за да 
обезпечават провеждането на 
задълбочено разследване след даден 
инцидент.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Човешкият надзор има за цел 
предотвратяването или свеждането до 
минимум на рисковете за здравето, 
безопасността или основните права, 
които могат да възникнат при 
използването на система с ИИ в 
съответствие с нейното предназначение 
или в условия на разумно предвидима 
неправилна експлоатация, по-специално 
когато тези рискове продължават да 
съществуват, независимо от 
прилагането на останалите изисквания, 
определени в настоящата глава.

2. Човешкият надзор има за цел 
предотвратяването или свеждането до 
минимум на рисковете за здравето, 
безопасността, основните права или 
околната среда, които могат да 
възникнат при използването на система 
с ИИ в съответствие с нейното 
предназначение или в условия на 
разумно предвидима неправилна 
експлоатация, по-специално когато тези 
рискове продължават да съществуват, 
независимо от прилагането на 
останалите изисквания, определени в 
настоящата глава, и когато 
решенията, основани единствено на 
автоматизирана обработка от 
системи с ИИ, водят до правни или по 
друг начин значими последици за 
лицата или групите от лица, по 
отношение на които ще се използва 
системата.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Човешкият надзор се осигурява 
чрез една или всички от следните 
мерки:

3. Човешкият надзор взема под 
внимание специфичните рискове, 
нивото на автоматизация и 
контекста на системата с ИИ и той 
се осигурява чрез един или всички от 
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следните видове мерки:

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерките, посочени в параграф 
3, трябва да дават възможност на 
лицата, на които е възложено да 
упражняват човешки надзор, да 
извършват следните, както е уместно с 
оглед на обстоятелствата:

4. За целите на прилагането на 
параграфи 1—3 високорисковата 
система с ИИ се предоставя на 
ползвателя по начин, който дава 
възможност на физическите лица, на 
които е възложено да упражняват 
човешки надзор, както е уместно и 
пропорционално с оглед на 
обстоятелствата:

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изцяло да разбират 
възможностите и ограниченията на 
високорисковата система с ИИ и да 
могат надлежно да следят нейното 
функциониране, така че признаците за 
аномалии, дисфункции и неочаквано 
действие да могат да бъдат откривани и 
спрямо тях да бъдат предприемани 
действия възможно най-бързо;

a) да съзнават и да разбират в 
достатъчна степен съответните 
възможности и ограничения на 
високорисковата система с ИИ и да 
могат надлежно да следят нейното 
функциониране, така че признаците за 
аномалии, дисфункции и неочаквано 
действие да могат да бъдат откривани и 
спрямо тях да бъдат предприемани 
действия възможно най-бързо;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) да бъдат в състояние да се д) да бъдат в състояние да се 
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намесят в работата на високорисковата 
система с ИИ или да прекъснат 
системата чрез стоп бутон или подобна 
процедура.

намесят в работата на високорисковата 
система с ИИ или да прекъснат 
системата чрез стоп бутон или подобна 
процедура, която позволява на 
системата да спре функционирането 
си по безопасен начин, освен ако 
човешката намеса увеличава 
рисковете или би оказала 
отрицателно въздействие върху 
действието, като се взема предвид 
общопризнатото съвременно 
техническо равнище.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За високорисковите системи с 
ИИ, посочени в точка 1, буква а) от 
приложение III, мерките, посочени в 
параграф 3, трябва да бъдат такива, че 
да гарантират в допълнение, че 
ползвателят не предприема действия, 
нито взема решения въз основа на 
идентификацията, посочена от 
системата, освен ако тя е била 
верифицирана и потвърдена от поне две 
физически лица.

5. За високорисковите системи с 
ИИ, посочени в точка 1, буква а) от 
приложение III, мерките, посочени в 
параграф 3, трябва да бъдат такива, че 
да гарантират в допълнение, че 
ползвателят не предприема действия, 
нито взема решения въз основа на 
идентификацията, посочена от 
системата, освен ако тя е била 
верифицирана и потвърдена от поне две 
физически лица, притежаващи 
необходимата степен на 
компетентност, обучение и 
правомощия.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) гарантират, че техните системи с 
ИИ съответстват на изискванията, 
определени в глава 2 от настоящия дял;

a) гарантират, че техните 
високорискови системи с ИИ 
съответстват на изискванията, 
определени в глава 2 от настоящия дял, 
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преди да ги пуснат на пазара или да ги 
въведат в експлоатация;

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) посочват своето име, 
регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който с 
тях може да бъде установен 
контакт, върху самата високорискова 
система с ИИ или ако това не е 
възможно — върху нейната опаковка 
или придружаваща документация, по 
целесъобразност;

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изготвят техническата 
документация на високорисковата 
система с ИИ;

в) съхраняват документацията и 
изготвят техническата документация, 
посочена в член 18, ако тя все още не е 
налична;

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато са под техен контрол, 
съхраняват записите, автоматично 
направени от техните високорискови 
системи с ИИ;

г) когато са под техен контрол, 
съхраняват записите, автоматично 
направени от техните високорискови 
системи с ИИ в съответствие с член 
20;
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантират, че 
високорисковата система с ИИ 
преминава през съответната процедура 
за оценяване на съответствието, преди 
да бъде пусната на пазара или въведена 
в експлоатация;

д) извършват съответната 
процедура за оценяване на 
съответствието, посоченd в член 19, 
преди да бъде пусната на пазара или 
въведена в експлоатация;

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предприемат необходимите 
корективни действия, ако 
високорисковата система с ИИ не е в 
съответствие с изискванията, 
определени в глава 2 от настоящия дял;

ж) предприемат необходимите 
корективни действия, както е посочено 
в член 21, ако високорисковата система 
с ИИ не е в съответствие с 
изискванията, определени в глава 2 от 
настоящия дял;

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) по искане на национален 
компетентен орган доказват 
съответствието на високорисковата 
система с ИИ с изискванията, 
определени в глава 2 от настоящия дял.

й) при обосновано искане на 
национален компетентен орган 
предоставят съответната 
информация и документация, за да 
докажат съответствието на 
високорисковата система с ИИ с 
изискванията, определени в глава 2 от 
настоящия дял.
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Изменение 75

Предложение за регламент
Член 23 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23a
Условия, при които други лица са 

задължени да изпълняват 
задълженията на доставчик

1. За целите на настоящия 
регламент по отношение на 
високорисковите системи за ИИ всяко 
физическо или юридическо лице се 
счита за нов доставчик и подлежи на 
задълженията на доставчика 
съгласно член 16 в следните случаи: 
a) поставя името или 
търговската си марка върху 
високорискова система с ИИ, която 
вече е пусната на пазара или въведена 
в експлоатация, без да се засягат 
договорните споразумения, 
предвиждащи, че задълженията се 
разпределят по друг начин; 
б) внася значително изменение 
или изменя предназначението на 
високорискова система с ИИ, която 
вече е пусната на пазара или въведена 
в експлоатация; 
в) изменя предназначението на 
невисокорискова система с ИИ, която 
вече е пусната на пазара или въведена 
в експлоатация по начин, който 
превръща модифицираната система 
във високорискова система с ИИ; 
г) пуска на пазара или предоставя 
на пазара, със или без изменение и 
срещу заплащане, система с ИИ с 
отворен код, система с ИИ, получена 
от система с ИИ с отворен код, или 
услуги за техническа подкрепа за 
такива системи с ИИ с отворен код; 
д) адаптира системата с ИИ с 
общо предназначение, която вече е 
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пусната на пазара или е в 
експлоатация, към конкретно 
предназначение. 
2. При настъпване на 
обстоятелствата, посочени в 
параграф 1, букви а), б), в) или г), 
бившият доставчик, който 
първоначално е пуснал на пазара 
високорисковата система с ИИ или я 
е въвел в експлоатация, повече не се 
счита за доставчик за целите на 
настоящия регламент. Бившият 
доставчик предоставя на новия 
доставчик при поискване и като 
зачита собствените си права на 
интелектуална собственост или 
търговски тайни, цялата 
съществена, съответна и разумно 
очаквана информация, която е 
необходима за изпълнение на 
задълженията, посочени в настоящия 
регламент.
3. Първоначалният доставчик на 
система с ИИ с общо предназначение, 
както е посочено в параграф 1, буква 
д), при зачитане на собствените си 
права върху интелектуалната 
собственост или търговски тайни и 
като взема предвид рисковете, които 
са конкретно свързани с 
адаптирането на системата с ИИ с 
общо предназначение към конкретно 
предназначение: 
a) гарантира, че системата с ИИ 
с общо предназначение, която може 
да се използва като система с ИИ с 
висок риск, отговаря на изискванията, 
установени в членове 9, 10 и 11, член 
13, параграфи 2 и 3, член 14, параграф 
1 и член 15 от настоящия регламент; 
б) спазва задълженията, посочени 
в членове 16аа, 16д, 16е, 16ж, 16и, 16й, 
48 и 61 от настоящия регламент; 
в) оценява разумно предвидимите 
злоупотреби на системата с ИИ с 
общо предназначение, които могат да 
възникнат по време на очаквания срок 
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на експлоатация, и въвежда мерки за 
смекчаване на последиците от тези 
инциденти въз основа на 
общопризнатото съвременно 
техническо равнище;
г) предоставя на новия 
доставчик, посочен в параграф 1, 
буква г), цялата съществена, 
съответна и разумно очаквана 
информация, която е необходима за 
изпълнение на задълженията, 
посочени в настоящия регламент.
4. При високорискови системи с 
ИИ — компоненти за безопасност на 
продукти, за които се прилагат 
правните актове, изброени в 
приложение II, раздел А, за доставчик 
на високорисковата система за 
изкуствен интелект се счита 
производителят на посочените 
продукти и той подлежи на 
задълженията, посочени в член 16, 
при един от следните сценарии:
i) високорисковата система за 
ИИ се пуска на пазара заедно с 
продукта под името или търговската 
марка на производителя на продукта; 
или
ii) високорисковата система с 
изкуствен интелект е въведена в 
експлоатация под името или 
търговската марка на производителя 
на продукта, след като продуктът е 
пуснат на пазара. 
5. Трети страни, участващи в 
продажбата и доставката на 
софтуер, включително приложно-
програмни интерфейси с общо 
предназначение (API), софтуерни 
инструменти и компоненти, или 
доставчици на мрежови услуги, не се 
считат за доставчици за целите на 
настоящия регламент.

Изменение 76
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Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ползвателите на високорискови 
системи с ИИ използват тези системи в 
съответствие с инструкциите за 
употреба, които ги придружават 
съгласно параграфи 2 и 5.

1. Ползвателите на високорискови 
системи с ИИ предприемат подходящи 
организационни мерки и гарантират, 
че тези системи се използват в 
съответствие с инструкциите за 
употреба, които ги придружават, 
съгласно членове 1а — 5 от 
настоящия член. Потребителите 
носят отговорност в случай на 
използване на системата с ИИ, което 
не е в съответствие с инструкциите 
за употреба, придружаващи 
системите.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В рамките на контрола, който 
ползвателят упражнява върху 
високорисковата система с ИИ, той 
възлага човешкия надзор на физически 
лица, които притежават 
необходимата грамотност в 
областта на ИИ съгласно член 4б.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задълженията съгласно параграф 
1 не засягат други задължения на 
ползвателите съгласно правото на 
Съюза или националното право и 

2. Задълженията съгласно 
параграфи 1 и 1a не засягат други 
задължения на ползвателите съгласно 
правото на Съюза или националното 



AD\1262500BG.docx 47/86 PE719.827v02-00

BG

свободата на преценка на ползвателя 
как да организира собствените си 
ресурси и дейности с цел изпълнение на 
мерките за човешки надзор, посочени от 
доставчика.

право и свободата на преценка на 
ползвателя как да организира 
собствените си ресурси и дейности с цел 
изпълнение на мерките за човешки 
надзор, посочени от доставчика.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засяга параграф 1 и 
доколкото ползвателят упражнява 
контрол върху входящите данни, той 
гарантира, че тези входящи данни са 
подходящи с оглед на предназначението 
на високорисковата система с ИИ.

3. Без да се засяга параграф 1 и 
доколкото ползвателят упражнява 
контрол върху входящите данни, той 
гарантира, че тези входящи данни са 
подходящи и достатъчно 
представителни с оглед на 
предназначението на високорисковата 
система с ИИ.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ползвателите следят 
функционирането на високорисковата 
система с ИИ въз основа на 
инструкциите за употреба. Когато имат 
основания да считат, че използването в 
съответствие с инструкциите за 
употреба може да доведе до това 
системата с ИИ да представлява риск по 
смисъла на член 65, параграф 1, те 
уведомяват доставчика или 
дистрибутора и спират използването на 
системата. Те уведомяват доставчика 
или дистрибутора също при 
констатиране на сериозен инцидент или 
неизправност по смисъла на член 62 и 
прекъсват използването на системата с 
ИИ. В случай че ползвателят не може да 

4. Ползвателите следят 
функционирането на високорисковата 
система с ИИ въз основа на 
инструкциите за употреба и когато е 
необходимо, уведомяват доставчика в 
съответствие с член 61. В рамките 
на контрола, който ползвателите 
упражняват върху високорисковата 
система с ИИ, те оценяват риска в 
съответствие с член 9, но единствено 
по отношение на потенциалните 
неблагоприятни последици от 
използването на високорисковата 
система с ИИ, както и съответните 
мерки за ограничаването им. Когато 
имат основания да считат, че 
използването в съответствие с 
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се свърже с доставчика, член 62 се 
прилага mutatis mutandis.

инструкциите за употреба може да 
доведе до това системата с ИИ да 
представлява риск по смисъла на член 
65, параграф 1, те уведомяват 
доставчика или дистрибутора и спират 
използването на системата. Уведомяват 
доставчика или дистрибутора и 
компетентния регулаторен орган 
също при констатиране на сериозен 
инцидент и прекъсват използването на 
системата с ИИ. В случай че 
ползвателят не може да се свърже с 
доставчика, вносителя или 
дистрибутора, член 62 се прилага 
mutatis mutandis.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ползвателите на високорискови 
системи с ИИ съхраняват записите, 
автоматично генерирани от техните 
високорискови системи с ИИ, доколкото 
тези записи са под техен контрол. 
Записите се съхраняват за срок, 
който е подходящ с оглед на 
предназначението на 
високорисковата система с ИИ и 
приложимите правни задължения 
съгласно правото на Съюза или 
националното право.

5. Ползвателите на високорискови 
системи с ИИ съхраняват записите, 
автоматично генерирани от техните 
високорискови системи с ИИ, доколкото 
тези записи са под техен контрол и това 
е технически осъществимо. 
Съхраняват ги за срок от най-малко 
шест месеца, освен ако в 
приложимото право на Съюза или в 
националното право не е предвидено 
друго.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ползвателите на високорискови 
системи с ИИ използват информацията, 
предоставена съгласно член 13, за да 

6. Ползвателите на високорискови 
системи с ИИ използват информацията, 
предоставена съгласно член 13, за да 



AD\1262500BG.docx 49/86 PE719.827v02-00

BG

изпълняват задължението си за 
извършване на оценка на въздействието 
по отношение на защитата на данните 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
2016/679 или член 27 от 
Директива (ЕС) 2016/680, където е 
приложимо.

изпълняват задължението си за 
извършване на оценка на въздействието 
по отношение на защитата на данните 
съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 
2016/679 или член 27 от 
Директива (ЕС) 2016/680, и могат да се 
позоват, когато това е приложимо, на 
тези оценки на въздействието върху 
защитата на данните при 
изпълнението на задълженията, 
посочени в настоящия член.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Доставчикът е длъжен да си 
сътрудничи тясно с ползвателя и по-
специално да му предоставя 
необходимата и подходяща 
информация, за да бъде възможно 
изпълнението на задълженията, 
посочени в настоящия член.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Ползвателите си сътрудничат 
с националните компетентни органи 
при всяко действие, което тези 
органи предприемат във връзка със 
система с ИИ.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Счита се, че високорисковите системи с 
ИИ, които съответстват на 
хармонизирани стандарти, данните за 
които са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, или на части от тях, съответстват 
на посочените в глава 2 от настоящия 
дял изисквания, доколкото те са 
обхванати от тези стандарти.

1. Счита се, че високорисковите 
системи с ИИ, които съответстват на 
хармонизирани стандарти, данните за 
които са били публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, или на части от тях, съответстват 
на посочените в глава 2 от настоящия 
дял изисквания, доколкото те са 
обхванати от тези стандарти.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато отправя искане за 
стандартизация към европейските 
организации за стандартизация в 
съответствие с член 10 от 
Регламент (ЕС) № 1025/2012, 
Комисията уточнява, че 
стандартите са съгласувани, лесни за 
прилагане и изготвени по такъв 
начин, че да са насочени към 
изпълнението по-специално на 
следните цели:
а) да гарантират, че системите 
за ИИ, пуснати на пазара или в 
експлоатация в Съюза, са безопасни, 
надеждни и зачитат ценностите на 
Съюза и укрепват цифровия 
суверенитет на Съюза;
б) да вземат предвид общите 
принципи за надежден ИИ, изложени 
в член 4а;
в) да насърчават инвестициите и 
иновациите в областта на ИИ, както 
и конкурентоспособността и 
растежа на пазара на Съюза;
г)  да подобряват управлението с 
участието на много заинтересовани 
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страни, представляващи всички 
заинтересовани страни в Европа 
(напр. промишлеността, МСП, 
гражданското общество, социалните 
партньори, изследователите);
д) да допринасят за укрепване на 
глобалното сътрудничество за 
стандартизация в областта на ИИ, 
което е в съответствие с 
ценностите, основните права и 
интересите на Съюза.
Комисията изисква от европейските 
организации за стандартизация да 
представят доказателства за 
положените от тях усилия за 
постигане на горепосочените цели.
1б.  Комисията отправя искания 
за стандартизация, обхващащи 
всички изисквания на настоящия 
регламент, в съответствие с член 10 
от Регламент (ЕС) № 1025/2012 преди 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 52 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения за прозрачност за някои 
системи с ИИ

Задължения за прозрачност

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците гарантират, че 
системите с ИИ, предназначени да 
взаимодействат с физически лица, са 
проектирани и разработени по такъв 

1. Доставчиците гарантират, че 
системите с ИИ, предназначени да 
взаимодействат с физически лица, са 
проектирани и разработени по такъв 
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начин, че физическите лица да бъдат 
информирани, че взаимодействат със 
система с ИИ, освен ако това не е 
очевидно от обстоятелствата и 
контекста на употреба. Това 
задължение не се прилага за системи 
с ИИ, оправомощени по закон за 
разкриване, предотвратяване, 
разследване и наказателно 
преследване на престъпления, освен 
ако тези системи са на разположение 
на обществеността за съобщаване на 
престъпление.

начин, че да позволяват на системата 
с ИИ, на самия доставчик или на 
ползвателя да информират 
своевременно и по ясен и разбираем 
начин физическото лице в досег с 
такава система, че взаимодейства със 
система с ИИ, освен ако това не е 
очевидно от обстоятелствата и 
контекста на употреба.

Когато е целесъобразно и уместно 
тази информация включва също така 
кои функции са активирани с ИИ, 
дали е налице човешки надзор и кой 
отговаря за процеса на вземане на 
решения, както и съществуващите 
права и процеси, които съгласно 
правото на Съюза и националното 
право позволяват на физически лица 
или техни представители да 
възразят срещу прилагането на 
такива системи спрямо тях и да 
търсят съдебна защита срещу 
решения, взети от системи с ИИ, или 
вреди, причинени от тях, 
включително правото им да търсят 
обяснение. Това задължение не се 
прилага за системи с ИИ, 
оправомощени по закон за разкриване, 
предотвратяване, разследване и 
наказателно преследване на 
престъпления, освен ако тези 
системи са на разположение на 
обществеността за съобщаване на 
престъпление.

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ползвателите на система за 2. Ползвателите на система за 
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разпознаване на емоции или на система 
за биометрична категоризация 
информират физическите лица, които са 
обект на нейното действие. Това 
задължение не се прилага за системи с 
ИИ, използвани за биометрична 
категоризация, които са разрешени от 
закона за разкриване, предотвратяване и 
разследване на престъпления.

разпознаване на емоции или на система 
за биометрична категоризация, която 
не е забранена съгласно член 5, 
информират своевременно, ясно и 
разбираемо за функционирането на 
системата физическите лица, които са 
обект на нейното действие, и получават 
тяхното съгласие преди 
обработването на техните 
биометрични и други лични данни в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679, Регламент (ЕС) 2016/1725 и 
Директива (ЕС) 2016/280, според 
случая. Това задължение не се прилага 
за системи с ИИ, използвани за 
биометрична категоризация, които са 
разрешени от закона за разкриване, 
предотвратяване и разследване на 
престъпления.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ползвателите на система с ИИ за 
генериране или обработка на 
изображения, аудио или видео 
съдържание, които до голяма степен 
наподобяват съществуващи лица, 
обекти, места или други субекти или 
събития и навярно някой би приел за 
автентични или достоверни 
(„дълбинeн фалшификат“), са 
задължени да разкрият, че 
съдържанието е било изкуствено 
създадено или обработено.

3. Ползвателите на система с ИИ за 
генериране или обработка на текстово, 
аудио- или визуално съдържание, което 
подвеждащо се представя за 
автентично или достоверно и което 
включва изображения на хора, които 
сякаш казват или правят неща, 
каквито не са казали или направили, 
без тяхното съгласие, („дълбинeн 
фалшификат“), са задължени по 
подходящ, своевременен, ясен и видим 
начин да разкрият, че съдържанието е 
било изкуствено създадено или 
обработено, както и, доколкото е 
възможно, да разкрият името на 
физическото или юридическото лице, 
което го е създало или обработило. 
Разкриване означава обозначаване на 
съдържанието по начин, който дава 
информация, че същото е 
неавтентично, и това е ясно видимо 
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за получателя на това съдържание. За 
обозначаване на съдържанието 
ползвателите вземат предвид 
общопризнатото съвременно 
техническо равнище и съответните 
хармонизирани стандарти и 
спецификации.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея обаче не се прилага, 
когато използването е разрешено от 
закона за разкриване, 
предотвратяване, разследване и 
наказателно преследване на 
престъпления или е необходимо за 
упражняване на правото на свобода на 
изразяване на мнение и правото на 
свобода на изкуствата и науките, 
гарантирани от Хартата на основните 
права на ЕС, и при спазване на 
подходящи гаранции за правата и 
свободите на трети страни.

3а. Параграф 3 не се прилага, когато 
използването на система с ИИ за 
генериране или обработка на 
текстово, аудио- или визуално 
съдържание е разрешено от закона 
или ако е необходимо за упражняване 
на правото на свобода на изразяване на 
мнение и правото на свобода на 
изкуствата и науките, гарантирани от 
Хартата на основните права на ЕС, и 
при спазване на подходящи гаранции за 
правата и свободите на трети страни. 
Когато съдържанието е част от 
очевидно творческо, сатирично, 
артистично или художествено 
кинематографско произведение, 
визуални видеоигри и аналогична 
работа или програма, задълженията 
за прозрачност, посочени в параграф 
3, се ограничават до разкриване на 
съществуването на такова 
генерирано или обработено 
съдържание по подходящ, ясен и 
видим начин, който не възпрепятства 
показването на произведението, и 
разкрива приложимите авторски 
права, когато това е целесъобразно. 
Това също така не възпрепятства 
правоприлагащите органи да 
използват системи с ИИ, 
предназначени за откриване на 
дълбинни фалшификати и за 
предотвратяване, разследване и 
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наказателно преследване на 
престъпления, свързани с тяхното 
използване.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Информацията, посочена в 
параграфи 1—3, се предоставя на 
физическите лица най-късно в 
момента на първото взаимодействие 
или експозиция. Тя е достъпна за 
уязвими лица като лица с увреждания 
или деца, допълнена, когато е 
относимо и целесъобразно, с 
процедури за намеса или поставяне на 
предупредителни знаци за 
изложеното на риск физическо лице, 
като се вземат предвид 
общопризнатото съвременно 
техническо равнище и съответните 
хармонизирани стандарти и общи 
спецификации.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се Европейски съвет по 
изкуствен интелект („Съвет по ИИ“).

1. Създава се Европейски съвет по 
изкуствен интелект (наричан по-
нататък „Съвет по ИИ“) като 
независим орган със собствена 
юридическа правосубектност, за да се 
насърчава надеждният, ефективен и 
конкурентен вътрешен пазар в 
областта на изкуствения интелект. 
Съветът по ИИ е организиран така, 
че да бъдат гарантирани 
независимостта, обективността и 
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безпристрастността на дейностите 
му, и той разполага със секретариат, 
широки пълномощия, както и с 
достатъчно ресурси и квалифициран 
персонал, които да му помагат за 
надлежното изпълнение на задачите, 
определени в член 58.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по ИИ предоставя 
съвети и помощ на Комисията с цел да:

2. Съветът по ИИ предоставя 
съвети и помощ на Комисията и 
държавите членки, когато 
изпълняват правото на Съюза, 
свързано с изкуствения интелект, 
както и си сътрудничи с доставчици 
и ползватели на системи с ИИ, с цел 
да:

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) допринася за ефективното 
сътрудничество между националните 
надзорни органи и Комисията по 
въпросите, обхванати от настоящия 
регламент;

a) насърчи и подкрепи ефективното 
сътрудничество на националните 
надзорни органи и Комисията;

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомага националните в) подпомага Комисията, 
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надзорни органи и Комисията за 
осигуряване на последователното 
прилагане на настоящия регламент.

националните надзорни органи и други 
национални компетентни органи за 
осигуряване на последователното 
прилагане на настоящия регламент, по-
специално в съответствие с 
механизма за съгласуваност, посочен в 
член 59а, параграф 3;

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) окаже помощ на доставчиците 
и ползвателите на системи с ИИ при 
изпълняването на изискванията на 
настоящия регламент, както и на 
лицата и субектите, посочени в 
настоящото и бъдещото 
законодателство на ЕС, по-специално 
МСП и новосъздадени предприятия;

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) осигурява специален надзор, 
наблюдение и редовен диалог с 
доставчиците на системи с ИИ с 
общо предназначение относно 
съответствието им с настоящия 
регламент. Всяко такова заседание е 
открито за участие и принос от 
националните надзорни органи, 
нотифицираните органи и органите 
за надзор на пазара;

Изменение 99
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Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) предложи изменения в 
приложения I и III.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 56 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Съветът по ИИ ще действа 
като отправна точка за консултации 
и експертен опит за институциите, 
органите, службите и агенциите на 
Съюза, както и за други съответни 
заинтересовани страни относно 
въпроси, свързани с изкуствения 
интелект.

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 57 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структура на Съвета по ИИ Мандат и структура на Съвета по ИИ

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съветът по ИИ се състои от 
националните надзорни органи, които се 
представляват от ръководителя или 
равностойно високопоставено 
длъжностно лице на този орган, и от 

1. Съветът по ИИ се състои от 
националните надзорни органи, които се 
представляват от ръководителя или 
равностойно високопоставено 
длъжностно лице на този орган. Други 
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Европейския надзорен орган по 
защита на данните. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 
въпроси са от значение за тях.

национални органи могат да бъдат 
поканени на заседанията, когато 
обсъжданите въпроси са от значение за 
тях. В състава на съвета ще има 
баланс между половете. 
Европейският надзорен орган по 
защита на данните, председателят 
на Агенцията на ЕС за основните 
права, изпълнителният директор на 
Агенцията на ЕС за киберсигурност, 
председателят на експертната група 
на високо равнище по въпросите на 
ИИ, генералният директор на 
Съвместния изследователски център 
и председателите на Европейския 
комитет за стандартизация, 
Европейския комитет за 
стандартизация в електротехниката 
и Европейския институт за 
стандарти в далекосъобщенията 
следва да бъдат поканени като 
постоянни наблюдатели с право на 
изказване, но без право на глас.

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът по ИИ приема свой 
процедурен правилник с обикновено 
мнозинство от членовете си след 
одобрение от Комисията. 
Процедурният правилник съдържа също 
така оперативните аспекти, свързани с 
изпълнението на задачите на Съвета по 
ИИ, изброени в член 58. Съветът по ИИ 
може да създава подгрупи, когато това е 
целесъобразно за разглеждането на 
конкретни въпроси.

2. Съветът по ИИ приема свой 
процедурен правилник с обикновено 
мнозинство от членовете си с помощта 
на своя секретариат. Процедурният 
правилник съдържа също така 
оперативните аспекти, свързани с 
изпълнението на задачите на Съвета по 
ИИ, изброени в член 58. Съветът по ИИ 
може да създава постоянни или 
временни подгрупи, когато това е 
целесъобразно за разглеждането на 
конкретни въпроси.

Изменение 104
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Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съветът по ИИ се 
председателства от Комисията. 
Комисията свиква заседанията и 
подготвя дневния ред в съответствие със 
задачите на Съвета по ИИ съгласно 
настоящия регламент и неговия 
процедурен правилник. Комисията 
предоставя административна и 
аналитична подкрепа за дейностите на 
Съвета по ИИ съгласно настоящия 
регламент.

3. Съветът по ИИ се 
председателства съвместно от 
Комисията и от представител, избран 
измежду делегатите на държавите 
членки. Секретариатът на Съвета по 
ИИ свиква заседанията и подготвя 
дневния ред в съответствие със задачите 
на Съвета по ИИ съгласно настоящия 
регламент и неговия процедурен 
правилник. Секретариатът на Съвета 
по ИИ предоставя също 
административна и аналитична 
подкрепа за дейностите на Съвета по 
ИИ съгласно настоящия регламент.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът по ИИ може да кани 
външни експерти и наблюдатели да 
присъстват на заседанията му и 
може да провежда обмен със 
заинтересовани трети страни, за да 
информира за своите дейности в 
подходяща степен. За тази цел 
Комисията може да улеснява обмена 
между Съвета по ИИ и други органи, 
служби, агенции и консултативни групи 
на Съюза.

4. Съветът по ИИ редовно кани 
външни експерти, по-специално от 
организации, представляващи 
интересите на доставчиците и 
ползвателите на системи с ИИ, МСП 
и стартиращи предприятия, 
организации на гражданското 
общество, профсъюзи, представители 
на засегнатите лица, академичната 
общност и изследователи, 
съоръжения за изпитване и 
експериментиране и организации за 
стандартизация, да присъстват на 
неговите заседания, за да се гарантира 
отчетност и подходящо участие на 
външни действащи лица. Дневният 
ред и протоколите от неговите 
заседания се публикуват онлайн. 
Комисията може да улеснява обмена 
между Съвета по ИИ и други органи, 
служби, агенции и консултативни групи 
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на Съюза.

Изменение 106

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Без да се засяга параграф 4, 
секретариатът на Съвета по ИИ 
организира четири допълнителни 
заседания между Съвета по ИИ и 
експертната група на високо равнище 
относно надеждния ИИ, за да им даде 
възможност да споделят своя 
практически и технически експертен 
опит на всяко тримесечие на 
годината.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато консултира и подпомага 
Комисията в контекста на член 56, 
параграф 2, Съветът по ИИ по-
специално:

Когато консултира и подпомага 
Комисията и държавите членки в 
контекста на член 56, параграф 2, 
Съветът по ИИ по-специално:

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) събира и обменя експертен опит 
и най-добри практики сред държавите 
членки;

a) събира и обменя експертен опит 
и най-добри практики сред държавите 
членки, включително относно 
насърчаването на инициативи за 
грамотност в областта на ИИ и 
повишаване на осведомеността 
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относно изкуствения интелект, 
както и относно настоящия 
регламент;

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) насърчава и подкрепя 
сътрудничеството между 
националните надзорни органи и 
Комисията;

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за единни 
административни практики в държавите 
членки, включително за 
функционирането на регулаторните 
лаборатории, посочени в член 53;

б) допринася за единни 
административни практики в държавите 
членки, включително за оценяването, 
създаването, управлението с цел 
насърчаване на сътрудничеството и 
гарантиране на съгласуваност между 
регулаторните лаборатории, както и 
за функционирането на регулаторните 
лаборатории, посочени в член 53;

Изменение 111

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) издава становища, препоръки 
или писмени становища по въпроси, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент, и по-специално

в) издава насоки, препоръки или 
писмени становища по въпроси, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент, и по-специално
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Изменение 112

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в – подточка iiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) относно разпоредбите, 
отнасящи се до наблюдението след 
пускането на пазара, посочено в член 
61,

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в – подточка iiiа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) относно необходимостта от 
изменение на всяко едно от 
приложенията, посочени в член 73, 
както и на всички други разпоредби в 
настоящия регламент, които 
Комисията може да измени в 
светлината на наличните 
доказателства.

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в – подточка iii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiб) относно дейностите и 
решенията на държавите членки във 
връзка с мониторинга след пускането 
на пазара, обмена на информация и 
надзора на пазара, посочени в дял VIII;

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в – подточка iii в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiв) относно общите критерии за 
участниците на пазара и 
компетентните органи, които имат 
едно и също разбиране на понятия 
като „общопризнато съвременно 
техническо равнище“, посочено в 
член 9, параграф 3, член 13, параграф 
1, член 14, параграф 4, член 23а, 
параграф 3 или член 52, параграф 3а, 
„предвидими рискове“, посочено в 
член 9, параграф 2, буква а), и 
„предвидима злоупотреба“, посочено в 
член 3, параграф 13, член 9, 
параграф 2, буква б), член 9, 
параграф 4, член 13, параграф 3, 
буква б), подточка iii), член 14, 
параграф 2 и член 23а, параграф 3в;

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в – подточка iii г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiг) относно проверката на 
привеждането в съответствие с 
правните актове, изброени в 
приложение II, включително с 
въпросите по прилагането, свързани с 
тези актове.

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в – подточка iii д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiд) относно спазването на общите 
принципи, приложими за всички 
системи с ИИ, посочени в член 4а;
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Изменение 118

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) извършва годишни прегледи и 
анализи на жалбите, изпратени до 
националните надзорни органи, и на 
констатациите, направени от тях, 
на докладите за сериозни инциденти 
и неизправности, посочени в член 62, и 
на новите регистрации в базата 
данни на ЕС, посочена в член 60, за да 
установи тенденциите и 
потенциалните нови проблеми, 
застрашаващи в бъдеще здравето и 
безопасността, както и основните 
права на гражданите, които не са 
надлежно уредени с настоящия 
регламент;

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) два пъти годишно извършва 
хоризонтално проучване на 
перспективите и предвижданията, за 
да извлече изводи за въздействието, 
което тези научни развития, 
тенденции и нововъзникващи 
трудности могат да окажат върху 
Съюза;

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) ежегодно публикува препоръки 
към Комисията, по-специално 
относно категоризирането на 
забранените практики, 
високорисковите системи и 
кодексите за поведение на системите 
с ИИ, които не са класифицирани 
като високорискови;

Изменение 121

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вг) насърчава и улеснява 
изготвянето на кодексите за 
поведение, посочени в член 69;

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вд) координира действията на 
националните компетентни органи и 
следи за спазването на механизма за 
съгласуваност, предвиден в член 59а, 
параграф 3, по-специално за всички 
значими трансгранични случаи;

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ве) приема обвързващи за 
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националните надзорни органи 
решения, в случай че механизмът за 
съгласуваност не може да разреши 
конфликт между националните 
надзорни органи, както е пояснено в 
член 59а, параграф 6.

Изменение 124

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1 – буква в ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вж) предоставя насочващ материал 
на доставчиците и на ползвателите 
във връзка със спазването на 
изискванията, посочени в настоящия 
регламент. По-специално той издава 
насоки:
i) за надеждната техническа 
оценка на системи с ИИ, посочена в 
член 4а, 
ii) за методите на провеждане на 
оценяването на съответствието въз 
основа на вътрешния контрол, 
посочен в член 43; 
iii) за улесняването на спазването 
на разпоредбите, свързани с 
докладването на сериозни инциденти 
или неизправности, посочени в член 
62; 
iv) относно всякакви други 
конкретни процедури, които ще 
бъдат извършени от доставчиците и 
ползвателите при спазване на 
настоящия регламент, по-специално 
процедурите, свързани с 
документацията, която трябва да 
бъде предоставена на 
нотифицираните органи, и методите 
за предоставяне на друга относима 
информация на органите.
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Изменение 125

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вз) предоставя специфични насоки 
за подпомагане на МСП и 
стартиращите предприятия при 
спазването на задълженията, 
посочени в настоящия регламент;

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ви) повишава осведомеността и 
предоставя материал с насоки на 
доставчиците и ползвателите 
относно спазването на изискването 
за въвеждането на инструменти и 
мерки с цел гарантиране на 
достатъчно ниво на грамотност в 
областта на ИИ в съответствие с 
член 4б;

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вй) допринася за усилията на 
Съюза за сътрудничество с трети 
държави и международни 
организации, с цел да се насърчава общ 
глобален подход към надеждния ИИ;

Изменение 128
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вк) изготвя годишни доклади 
относно прилагането на настоящия 
регламент, включително оценява 
въздействието му върху 
икономическите оператори;

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в л (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вл) предоставя насоки относно 
управлението на 
научноизследователската и 
развойната дейност.

Изменение 130

Предложение за регламент
Член 59 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определяне на национални 
компетентни органи

Определяне на национални надзорни 
органи

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка създава 
или определя национални 
компетентни органи с цел да се 
гарантира прилагането и 
изпълнението на настоящия 

1. Всяка държава членка създава 
или определя един национален 
надзорен орган с организация, която 
гарантира обективността и 
безпристрастността на неговите 
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регламент. Националните 
компетентни органи имат 
организация, която гарантира 
обективността и безпристрастността на 
техните дейности и задачи.

дейности и задачи.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка определя 
национален надзорен орган измежду 
националните компетентни органи. 
Националният надзорен орган 
действа като нотифициращ орган и 
орган за надзор на пазара, освен ако 
държавата членка няма 
организационни и административни 
причини да определи повече от един 
орган.

2. Националният надзорен орган 
отговаря за прилагането и 
изпълнението на настоящия 
регламент. При високорисковите 
системи с ИИ, свързани с продукти, за 
които се прилагат правните актове, 
изброени в приложение II, 
административните процедури 
продължават да се ръководят от 
компетентните органи, определени 
съгласно тези правни актове. 
Доколкото обаче даден случай 
включва аспекти, обхванати от 
настоящия регламент, 
компетентните органи са длъжни да 
спазват мерките, издадени от 
националния надзорен орган, 
определен съгласно настоящия 
регламент. Националният надзорен 
орган действа също така като 
нотифициращ орган и орган за надзор 
на пазара.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки информират 
Комисията за това кой или кои органи 
са били определени и, когато е 

3. Националният компетентен 
орган във всяка държава членка е 
водещият орган, той осигурява 
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приложимо, за причините да бъде 
определен повече от един орган.

адекватна координация и действа 
като единно звено за контакт във 
връзка с настоящия регламент. 
Държавите членки информират 
Комисията за органа, който са 
определили. Освен това следва да бъде 
възможно да се осъществи контакт с 
централното звено за комуникация на 
всяка държава членка чрез 
електронни комуникационни 
средства.

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
националните компетентни органи 
разполагат с достатъчно финансови и 
човешки ресурси, за да изпълняват 
задачите си съгласно настоящия 
регламент. По-специално националните 
компетентни органи разполагат с 
достатъчен брой постоянно наличен 
персонал, чиято компетентност и 
експертен опит включват задълбочено 
разбиране на технологиите за изкуствен 
интелект, данните и компютърните 
системи за данни, основните права, 
рисковете за здравето и безопасността, 
както и познаване на съществуващите 
стандарти и правни изисквания.

4. Държавите членки гарантират, че 
националният надзорен орган 
разполага с достатъчно финансови и 
човешки ресурси, за да изпълнява 
задачите си съгласно настоящия 
регламент. По-специално националните 
надзорни органи разполагат с 
достатъчен брой постоянно наличен 
персонал, чиято компетентност и 
експертен опит включват задълбочено 
разбиране на технологиите за изкуствен 
интелект, данните, защитата на 
данните и компютърните системи за 
данни, киберсигурността, правото за 
конкуренцията, основните права, 
рисковете за здравето и безопасността, 
както и познаване на съществуващите 
стандарти и правни изисквания.

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Националният компетентен 



PE719.827v02-00 72/86 AD\1262500BG.docx

BG

орган задоволява минималните 
изисквания за киберсигурност, 
посочени за органите на публичната 
администрация, определени като 
оператори на основни услуги съгласно 
Директива (…) относно мерки за 
високо общо ниво на киберсигурност в 
Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 
2016/1148.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Всяка информация и 
документация, получена от 
национален надзорен орган съгласно 
разпоредбите на настоящия член, се 
третира в съответствие със 
задълженията за поверителност, 
посочени в член 70.

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки докладват 
ежегодно на Комисията относно 
състоянието на финансовите и 
човешките ресурси на националните 
компетентни органи с оценка на 
тяхната адекватност. Комисията 
предава тази информация на Съвета по 
ИИ за обсъждане и евентуални 
препоръки.

5. Държавите членки докладват 
ежегодно на Комисията относно 
състоянието на финансовите и 
човешките ресурси на националния 
надзорен орган, като оценяват 
неговата адекватност. Комисията 
предава тази информация на Съвета по 
ИИ за обсъждане и евентуални 
препоръки.

Изменение 138
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Предложение за регламент
Член 59 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията улеснява обмена на 
опит между националните 
компетентни органи.

6. Комисията и Съветът по ИИ 
улесняват обмена на опит между 
националните надзорни органи.

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Националните компетентни 
органи могат да предоставят насоки и 
съвети относно прилагането на 
настоящия регламент, включително на 
малки доставчици. Когато 
националните компетентни органи 
възнамеряват да предоставят насоки и 
съвети във връзка със система с ИИ в 
области, обхванати от друго 
законодателство на Съюза, по 
целесъобразност се провеждат 
консултации с националните органи, 
които са компетентни по въпросното 
законодателство на Съюза. Държавите 
членки могат също така да създадат 
едно централно звено за комуникация 
с операторите.

7. Националните надзорни органи 
могат да предоставят насоки и съвети 
относно прилагането на настоящия 
регламент, включително на МСП и 
стартиращи предприятия, ако това 
не е в противоречие с насоките и 
съветите на Съвета по ИИ или на 
Комисията. Когато националните 
надзорни органи възнамеряват да 
предоставят насоки и съвети във връзка 
със система с ИИ в области, обхванати 
от друго законодателство на Съюза, по 
целесъобразност се провеждат 
консултации с националните органи, 
които са компетентни по въпросното 
законодателство на Съюза.

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 59 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато институциите, агенциите 
и органите на Съюза попадат в обхвата 
на настоящия регламент, Европейският 
надзорен орган по защита на данните 
действа като компетентен орган за 

8. Когато институциите, агенциите 
и органите на Съюза попадат в обхвата 
на настоящия регламент, Европейският 
надзорен орган по защита на данните 
действа като компетентен орган за 
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техния надзор. техния надзор и координация.

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 59 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 59a
Механизъм за съгласуваност при 

трансгранични случаи
1. Всеки национален надзорен 
орган изпълнява задачите и 
упражнява правомощията, възложени 
му в съответствие с настоящия 
регламент, на територията на 
своята собствена държава членка.
2. В трансграничен случай, който 
засяга два или повече национални 
надзорни органа, националният 
надзорен орган на държавата членка, 
в която е установена централната 
администрация на доставчика или 
ползвателя или в която е назначен 
упълномощеният представител, се 
счита за компетентен да действа 
като водещ национален надзорен 
орган по отношение на 
трансграничния случай, който е 
свързан със система с ИИ.
3. В случая по параграф 2 
националните надзорни органи си 
сътрудничат, обменят своевременно 
помежду си цялата необходима 
информация, оказват си взаимопомощ 
и изпълняват съвместни операции. 
Националните надзорни органи си 
сътрудничат с цел постигане на 
консенсус. 
4. В случай на сериозно несъгласие 
между два или повече национални 
надзорни органа водещият 
национален надзорен орган 
нотифицира Съвета по ИИ и 
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незабавно съобщава на Съвета по ИИ 
цялата съответна информация, 
свързана със случая. 
5. В срок от три месеца от 
получаване на нотификацията, 
посочена в параграф 4, Съветът по 
ИИ издава обвързващо решение на 
вниманието на националните 
надзорни органи.

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доставчикът извършва това 
уведомяване веднага щом установи 
причинно-следствена връзка между 
системата с ИИ и инцидента или 
неизправността или правдоподобна 
вероятност за такава връзка, и във всеки 
случай не по-късно от 15 дни, след като 
доставчиците са узнали за сериозния 
инцидент или за неизправността.

Доставчикът извършва това 
уведомяване без неоправдано забавяне, 
щом установи причинно-следствена 
връзка между системата с ИИ и 
сериозния инцидент или 
неизправността или правдоподобна 
вероятност за такава връзка, и във всеки 
случай не по-късно от 72 часа, след като 
доставчикът е узнал за сериозния 
инцидент или за неизправността.

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не се изисква доклад съгласно 
настоящия член, ако сериозният 
инцидент или неизправността също 
трябва да бъдат докладвани от 
доставчиците с цел спазване на 
задълженията, установени в други 
актове на правото на Съюза. В този 
случай компетентните съгласно тези 
актове на правото на Съюза органи 
изпращат получения доклад на 
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националния надзорен орган, 
определен съгласно настоящия 
регламент.

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и държавите членки 
насърчават и улесняват изготвянето на 
кодекси за поведение, предназначени да 
насърчават доброволното прилагане към 
системи с ИИ, различни от 
високорискови системи с ИИ, на 
изискванията, посочени в дял III, глава 
2, въз основа на технически 
спецификации и решения, които са 
подходящи средства за гарантиране на 
спазването на тези изисквания с оглед 
на предназначението на системите.

1. Комисията, Съветът по ИИ и 
държавите членки насърчават и 
улесняват изготвянето на кодекси за 
поведение, предназначени — 
включително когато те са изготвени, 
за да се покаже как системите с ИИ 
спазват принципите, посочени в член 
4а, и поради това могат да бъдат 
считани за надеждни — да насърчават 
доброволното прилагане към системи с 
ИИ, различни от високорискови системи 
с ИИ, на изискванията, посочени в дял 
III, глава 2, въз основа на технически 
спецификации и решения, които са 
подходящи средства за гарантиране на 
спазването на тези изисквания с оглед 
на предназначението на системите.

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и Съветът по ИИ 
насърчават и улесняват изготвянето 
на кодекси за поведение, предназначени 
да поощряват доброволното прилагане 
спрямо системите с ИИ на 
изисквания, свързани например с 
тяхната екосъобразност, 
достъпност за хората с увреждания, 
с участието на заинтересованите 
страни в тяхното проектиране и 

2. Кодексите за поведение, 
предназначени да насърчават 
доброволното спазване на принципите, 
залегнали в основата на надеждните 
системи с ИИ, по-специално:
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разработване и с културно-
личностното разнообразие на 
екипите от разработчици въз основа 
на ясни цели и ключови показатели за 
ефективност за измерване на 
постигането на тези цели.

a) се стремят към достатъчна 
степен на грамотност в областта на 
ИИ сред техния персонал и всякакви 
други лица, занимаващи се с 
експлоатация и използване на 
системи с ИИ с цел наблюдаване на 
такива принципи;
б) оценяват до каква степен 
техните системи с ИИ може да 
засегнат уязвими лица или групи от 
лица, включително деца, възрастни 
хора, мигранти и лица с увреждания 
или дали могат да бъдат въведени 
мерки за повишаване на 
достъпността или за подкрепа по 
друг начин на такива лица или групи 
от лица;
в) обмислят начина, по който 
употребата на техните системи с 
ИИ може да въздейства върху или да 
засили многообразието, 
равнопоставеността и равенството 
между половете;
г) обръщат внимание на това 
дали техните системи с ИИ могат да 
бъдат използвани по начин, който — 
пряко или косвено — може бегло или 
значително да подсили вече 
съществуващи предубеждения или 
неравенство; 
д) разглеждат въпроса доколко е 
необходимо и важно да има 
разнообразие в екипите от 
разработчици с оглед на 
осигуряването на приобщаващ дизайн 
за техните системи; 
е) обмислят внимателно дали 
техните системи могат да имат 
отрицателно социално въздействие, 
особено по отношение на 



PE719.827v02-00 78/86 AD\1262500BG.docx

BG

политическите институции и 
демократичните процеси; 
ж) оценяват как системите с ИИ 
могат да допринесат за 
устойчивостта на околната среда и в 
частност за ангажиментите на 
Съюза съгласно Европейския зелен 
пакт и Европейската декларация 
относно цифровите права и 
принципи.

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Кодексите за поведение могат да 
бъдат изготвяни от отделни доставчици 
на системи с ИИ или от организации, 
които ги представляват, или съвместно 
от доставчици и техни представителни 
организации, включително с участието 
на ползватели и заинтересовани страни 
и техните представителни организации. 
Кодексите за поведение могат да 
обхващат една или повече системи с 
ИИ, като се отчита сходството в 
предназначението на съответните 
системи.

3. Кодексите за поведение могат да 
бъдат изготвяни от отделни доставчици 
на системи с ИИ или от организации, 
които ги представляват, или съвместно 
от доставчици и техни представителни 
организации, включително с участието 
на ползватели и заинтересовани страни, 
включително научни изследователи и 
техните представителни организации, 
по-специално профсъюзи и 
потребителски организации. 
Кодексите за поведение могат да 
обхващат една или повече системи с 
ИИ, като се отчита сходството в 
предназначението на съответните 
системи. Доставчиците, които 
приемат кодекси за поведение, ще 
определят поне едно физическо лице, 
отговарящо за вътрешния 
мониторинг.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията и Съветът по ИИ 
вземат предвид специфичните интереси 
и нужди на малките доставчици и 
стартиращите предприятия, когато 
насърчават и подпомагат изготвянето на 
кодекси за поведение.

4. Комисията и Съветът по ИИ 
вземат предвид специфичните интереси 
и нужди на МСП и стартиращите 
предприятия, когато насърчават и 
подпомагат изготвянето на кодекси за 
поведение.

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 69 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69a
Право на подаване на жалба пред 

надзорен орган
1. Без да се засягат които и да 
било други административни или 
съдебни средства за правна защита, 
всяко физическо или юридическо лице 
има право да подаде жалба до 
надзорен орган, по-специално в 
държавата членка на обичайно 
местопребиваване, място на работа 
или място на предполагаемото 
нарушение, ако физическото или 
юридическото лице счита, че 
неговото здраве, безопасност, основни 
права, право на обяснение или друга 
права, произтичащи от 
задълженията съгласно настоящия 
регламент, са били нарушени от 
доставчик или ползвател на система 
с ИИ, която попада в обхвата на 
настоящия регламент. Подобна 
жалба може да бъде подадена чрез 
представителен иск за защита на 
колективните интереси на 
потребителите, както е посочено в 
Директива (ЕС) 2020/1828.
2. Физическите или 
юридическите лица имат правото да 
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бъдат изслушани в процедурата за 
разглеждане на жалби и в контекста 
на всякакви разследвания, проведени 
от надзорните органи в резултат на 
тяхната жалба. 
3. Националният надзорен орган, 
до който е подадена жалбата, 
информира жалбоподателите за 
напредъка и резултата от тяхната 
жалба. По-специално националният 
надзорен орган предприема всички 
необходими действия за проследяване 
на жалбите, които получава, и в 
рамките на три месеца от 
подаването на жалбата дава 
предварителен отговор, като посочва 
мерките, които смята да предприеме, 
и последващите стъпки по 
процедурата, ако има такива.
4. Националните надзорни органи 
незабавно и не по-късно от шест 
месеца след датата на внасяне на 
жалбата, вземат решение по 
жалбата и информират 
жалбоподателя за напредъка и 
резултата от жалбата, включително 
за възможността за съдебна защита 
съгласно член 68б.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 69 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69б
Право на ефективна съдебна защита 

срещу национален надзорен орган
1. Без да се засягат които и да 
било други административни или 
извънсъдебни средства за защита, 
всяко физическо или юридическо лице 
има право на ефективна съдебна или 
извънсъдебна защита, включително 
поправка, замяна, намаляване на 
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цената, прекратяване на договора, 
възстановяване на платената цена 
или обезщетение за имуществени и 
неимуществени вреди, срещу правно 
обвързващо решение на национален 
надзорен орган, което го засяга и с 
което се нарушават правата му.
2. Без да се засягат които и да 
било други средства за 
административна или извънсъдебна 
защита, всяко засегнато лице има 
право на ефективна съдебна защита, 
когато националният надзорен орган 
не разгледа жалба, не информира 
жалбоподателя за напредъка или 
предварителния резултат от 
подадената жалба в срок от три 
месеца съгласно член 68а, параграф 3 
или не изпълни задължението си да 
вземе окончателно решение по 
жалбата в срок от шест месеца 
съгласно член 68а, параграф 4 или 
задълженията си по член 65.
3. Производствата срещу 
надзорен орган се образуват пред 
съдилищата на държавата членка, в 
която е установен националният 
надзорен орган.

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 69 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69в
Право на обяснение

1. Всички засегнати лица, които 
са обект на решение, което е взето 
от доставчик или ползвател въз 
основа на резултат от система с ИИ, 
попадаща в обхвата на настоящия 
регламент, и което поражда правни 
последици, които според тях оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
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тяхното здраве, безопасност, основни 
права, социално-икономическо 
благосъстояние или което и да е друго 
от техните права, произтичащи от 
задълженията, определени в 
настоящия регламент, получават от 
доставчика или ползвателя, в 
момента на съобщаване на 
решението, ясно и съдържателно 
обяснение съгласно член 13, 
параграф 1 относно ролята на 
системата с ИИ в процедурата за 
вземане на решения, основните 
параметри на взетото решение и 
свързаните входящи данни. 
2. Параграф 1 не се прилага за 
използването на системи с ИИ: 
a) за което има изключения от 
задължението по параграф 1 или 
ограничения във връзка с него, 
произтичащи от националното право 
или правото на Съюза, което 
предвижда други подходящи гаранции 
за правата, свободите и законните 
интереси на засегнатите лица; или 
б) ако засегнатото лице е дало 
свободно, изрично, конкретно и 
информирано съгласие да не получава 
обяснение. Засегнатото лице има 
правото по всяко време да оттегли 
съгласието си да не получава 
обяснение. Преди да даде съгласие, 
засегнатото лице бива информирано 
за това. Оттеглянето на съгласие е 
също толкова лесно, колкото и 
даването му.

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 69 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 69г
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Представителни искове
1. Към приложение I към 
Директива (ЕС) 2020/1828 относно 
представителни искове за защита на 
колективните интереси на 
потребителите се добавя следното: 
„Регламент хххх/хххх на Европейския 
парламент и на Съвета за определяне 
на хармонизирани правила относно 
изкуствения интелект (Акт за 
изкуствения интелект) и за 
изменение на някои законодателни 
актове на Съюза“.

Изменение 152

Предложение за регламент
ЗАГЛАВИЕ X – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И САНКЦИИ ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПРАВНИ 
СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И САНКЦИИ

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 84 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В срок от [три години след 
датата на прилагане на настоящия 
регламент съгласно член 85, 
параграф 2] Комисията оценява 
ефективността на Съвета по ИИ при 
изпълнението на неговите задачи и 
преценява дали дадена агенция на ЕС 
би била в най-добра позиция да 
гарантира ефективното и 
хармонизирано прилагане на 
настоящия регламент.
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Изменение 154

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Резултатите от надеждната 
оценка на технологиите;
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Пълни заглавия Хармонизирани правила относно изкуствения интелект 
(Законодателен акт за изкуствения интелект) и за изменение на 
някои законодателни актове на Съюза
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