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Pozměňovací návrh 1
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 169 Smlouvy o 
fungování Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/770 ze dne 
20. května 2019 o některých aspektech 
smluv o poskytování digitálního obsahu a 
digitálních služeb,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na interinstitucionální 
dohodu ze dne 13. dubna 2016 o 
zdokonalení tvorby právních předpisů a 
na pokyny pro zlepšování právní úpravy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora 
(prvního senátu) ze dne 4. června 2009, 
Moteurs Leroy Somer v. Dalkia France a 
Ace Europe (věc C-285/08),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES 
ze dne 27. listopadu 2000, kterou se 
stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání1a,  

____________________
1a Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Právní východisko 23 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnice o rovném 
zacházení pro muže a ženy v oblasti 
zaměstnání a přístupu ke zboží a službám, 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Právní východisko 23 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na předpisy na ochranu 
spotřebitele, jako je směrnice o nekalých 
obchodních praktikách (směrnice 
2005/29/EC) a směrnice o právech 
spotřebitelů (směrnice 2011/83/EC),

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Právní východisko 23 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici 2009/48/ES o 
bezpečnosti výrobků,

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Právní východisko 23 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 
2017/745 o zdravotnických prostředcích, 
kterým se mění směrnice 2001/83/ES a 
které je použitelné od 26. května 2020,
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Pozměňovací návrh 10
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pojem 
„odpovědnost“ plní v našem každodenním 
životě důležitou dvojí funkci: na jedné 
straně zajištuje, aby osoba, která utrpěla 
újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně fyzické a právnické osoby 
nabádá prostřednictvím hospodářských 
pobídek k tomu, aby se způsobování újmy 
či škody preventivně vyhýbaly;

A. vzhledem k tomu, že pojem 
„odpovědnost“ plní v našem každodenním 
životě důležitou dvojí funkci: na jedné 
straně zajištuje, aby osoba, která utrpěla 
újmu nebo škodu, měla nárok žádat a 
získat odškodnění od strany, jejíž 
odpovědnost za tuto újmu či škodu byla 
prokázána, a na druhé straně fyzické a 
právnické osoby nabádá prostřednictvím 
hospodářských pobídek k tomu, aby se 
způsobování újmy či škody preventivně 
vyhýbaly nebo aby při svém jednání 
zohlednily riziko, že budou muset škodu 
nahradit;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pojem 
„odpovědnost“ plní v našem každodenním 
životě důležitou dvojí funkci: na jedné 
straně zajištuje, aby osoba, která utrpěla 
újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně fyzické a právnické osoby 
nabádá prostřednictvím hospodářských 
pobídek k tomu, aby se způsobování újmy 

A. vzhledem k tomu, že pojem 
„odpovědnost“ plní v našem každodenním 
životě důležitou dvojí funkci: na jedné 
straně zajištuje, aby osoba, která utrpěla 
újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně fyzické a právnické osoby 
nabádá prostřednictvím pobídek k tomu, 
aby se způsobování újmy či škody 
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či škody preventivně vyhýbaly; preventivně vyhýbaly, a odrazuje od 
nezodpovědného chování;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a algoritmické rozhodování 
vytvářejí nové výzvy pro spotřebitele a 
společnost a dále prohlubují stávající 
problémy (např. v oblasti zajištění 
soukromí nebo sledování chování), jež si 
zasluhují zvýšenou pozornost tvůrců 
politik, přičemž odpovědnost je klíčovou 
podmínkou pro získání důvěry občanů v 
technologie založené na umělé inteligenci 
a v příslušné hospodářské subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být poskytnutí právní jistoty všem stranám, 
ať už se bude jednat o výrobce, 

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí vzbuzovat důvěru, pokud jde o 
bezpečnost, spolehlivost a konzistentnost 
výrobků a služeb, aby byla zajištěna 
rovnováha mezi účinnou ochranou 
potenciálních poškozených a poskytnutím 
dostatečného prostoru vývoji nových 
technologií, produktů nebo služeb, 
zejména v oblasti umělé inteligence; 
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provozovatele, postiženou osobu nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být zajištění ochrany spotřebitelů a 
poskytnutí právní jistoty všem stranám, ať 
už se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, postiženou osobu nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 14
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být poskytnutí právní jistoty všem stranám, 
ať už se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, postiženou osobu nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

B. vzhledem k tomu, že každý právní 
rámec pro občanskou odpovědnost 
zaměřený na budoucnost musí usilovat o 
rovnováhu mezi účinnou ochranou 
potenciálních poškozených a poskytnutím 
dostatečného prostoru pro podniky, 
zejména MSP, k vývoji nových 
technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že to přispěje k 
vybudování důvěry a vytvoření stability 
pro investice; vzhledem k tomu, že 
konečným cílem každého rámce pro 
odpovědnost by mělo být poskytnutí právní 
jistoty všem stranám, ať už se bude jednat 
o výrobce, provozovatele, poškozenou 
osobu nebo jakoukoli jinou třetí stranu;

Or. bg

Pozměňovací návrh 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být poskytnutí právní jistoty všem 
stranám, ať už se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, postiženou osobu nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

B. vzhledem k tomu, že cílem každého 
rámce pro odpovědnost by mělo být 
poskytnutí právní jistoty všem stranám, ať 
již se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, poškozeného nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu; vzhledem k 
tomu, že tento rámec nemůže být 
orientován výhradně na zisk, a vzhledem k 
tomu, že jeho cílem by mělo být také 
omezení rizikovosti výrobků nabízených 
veřejnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být poskytnutí právní jistoty všem stranám, 
ať už se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, postiženou osobu nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí zajišťovat, aby byli poškození v 
případě újmy dostatečně chráněni a aby 
měli možnost žádat odškodnění ve všech 
případech, kde se to jeví jako oprávněné, 
že cílem každého rámce pro odpovědnost 
by mělo být poskytnutí právní jistoty všem 
stranám, ať už se bude jednat o výrobce, 
vývojáře, programátora, backendového 
nebo frontendového operátora, 
poškozeného nebo jakoukoli jinou třetí 
stranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být poskytnutí právní jistoty všem stranám, 
ať už se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, postiženou osobu nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být poskytnutí právní jistoty všem stranám, 
ať už se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, vývojáře, poškozeného 
nebo jakoukoli jinou třetí stranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb; 
vzhledem k tomu, že konečným cílem 
každého rámce pro odpovědnost by mělo 
být poskytnutí právní jistoty všem stranám, 
ať už se bude jednat o výrobce, 
provozovatele, postiženou osobu nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

B. vzhledem k tomu, že každý rámec 
pro odpovědnost zaměřený na budoucnost 
musí usilovat o rovnováhu mezi účinnou a 
spravedlivou ochranou potenciálních 
poškozených a poskytnutím dostatečného 
prostoru vývoji nových technologií, 
produktů nebo služeb; vzhledem k tomu, že 
konečným cílem každého rámce pro 
odpovědnost by mělo být poskytnutí právní 
jistoty všem stranám, ať už se bude jednat 
o výrobce, operátora, poškozeného nebo 
jakoukoli jinou třetí stranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že veškerým 
legislativním činnostem v Unii týkajícím 
se explicitní odpovědnosti v případě 
systémů založených na umělé inteligenci 
by měly předcházet analýzy a konzultace s 
členskými státy o souladu navrhovaných 
předpisů s hospodářskými, právními a 
sociálními podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že otázka režimu 
občanskoprávní odpovědnosti v oblasti 
umělé inteligence by měla být předmětem 
široké veřejné diskuse, která zohlední 
etické, právní, ekonomické a sociální 
aspekty, aby se předešlo nedorozuměním a 
neodůvodněným obavám, které by tato 
technologie mohla vyvolat u občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v právních 
systémech některých členských států 
mohou být určití aktéři zproštěni 
odpovědnosti nebo mohou existovat 

D. vzhledem k tomu, že v právních 
systémech některých členských států 
mohou být určití aktéři zproštěni 
odpovědnosti nebo mohou existovat 
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přísnější pravidla pro odpovědnost 
vztahující se na určité činnosti; vzhledem k 
tomu, že princip objektivní odpovědnosti 
znamená, že strana může nést odpovědnost 
i tehdy, když neexistuje zavinění; 
vzhledem k tomu, že v mnohých 
vnitrostátních systémech práva 
mimosmluvních občanskoprávních deliktů 
nese žalovaný objektivní odpovědnost, 
pokud se naplní riziko, kterým ohrožuje 
veřejnost, například prostřednictvím 
automobilu nebo nebezpečné činnosti, 
nebo riziko, které nemůže mít pod 
kontrolou, například v případě zvířat;

přísnější pravidla pro odpovědnost 
vztahující se na určité činnosti; vzhledem k 
tomu, že princip objektivní odpovědnosti 
znamená, že strana může nést odpovědnost 
i tehdy, když neexistuje zavinění; 
vzhledem k tomu, že v mnohých 
vnitrostátních systémech práva 
mimosmluvních občanskoprávních deliktů 
nese žalovaný objektivní odpovědnost, 
pokud se naplní riziko, kterým ohrožuje 
veřejnost, například prostřednictvím 
automobilu nebo nebezpečné činnosti, 
nebo riziko, které nemůže mít pod 
kontrolou, například v případě zvířat; 
vzhledem k tomu, že objektivní 
odpovědnost nese osoba, která má vliv na 
rizika dané činnosti nebo je za ně 
odpovědná;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v právních 
systémech některých členských států 
mohou být určití aktéři zproštěni 
odpovědnosti nebo mohou existovat 
přísnější pravidla pro odpovědnost 
vztahující se na určité činnosti; vzhledem k 
tomu, že princip objektivní odpovědnosti 
znamená, že strana může nést odpovědnost 
i tehdy, když neexistuje zavinění; 
vzhledem k tomu, že v mnohých 
vnitrostátních systémech práva 
mimosmluvních občanskoprávních deliktů 
nese žalovaný objektivní odpovědnost, 
pokud se naplní riziko, kterým ohrožuje 
veřejnost, například prostřednictvím 
automobilu nebo nebezpečné činnosti, 
nebo riziko, které nemůže mít pod 

D. vzhledem k tomu, že v právních 
systémech některých členských států může 
být odpovědnost určitých aktérů upravena 
odlišně nebo mohou existovat přísnější 
pravidla pro odpovědnost vztahující se na 
určité činnosti; vzhledem k tomu, že 
princip objektivní odpovědnosti znamená, 
že strana může nést odpovědnost i tehdy, 
když neexistuje zavinění; vzhledem 
k tomu, že v mnohých vnitrostátních 
systémech práva mimosmluvních 
občanskoprávních deliktů nese žalovaný 
objektivní odpovědnost, pokud se naplní 
riziko, kterým ohrožuje veřejnost, 
například prostřednictvím automobilu nebo 
nebezpečné činnosti, nebo riziko, které 
nemůže mít pod kontrolou, například v 
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kontrolou, například v případě zvířat; případě zvířat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že koncepce 
systémů umělé inteligence zahrnuje 
velkou skupinu různých technologií, 
včetně jednoduchých statistik, strojového 
učení a hlubokého učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že systémy 
umělé inteligence (UI) jsou z právního 
hlediska značnou výzvou pro stávající 
rámec pro odpovědnost a mohly by vyvolat 
situace, kdy by v důsledku jejich 
neprůhlednosti mohlo být mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, 
kdo měl pod kontrolou riziko spojené se 
systémem UI nebo který kód nebo vstup 
nakonec škodlivou operaci způsobil;

E. vzhledem k tomu, že systémy 
umělé inteligence (UI) a další nově 
vznikající digitální technologie, jako jsou 
technologie sdílené účetní knihy nebo 
internet věcí, jsou z právního hlediska 
značnou výzvou pro stávající rámec pro 
odpovědnost a mohly by vyvolat situace, 
kdy by v důsledku jejich neprůhlednosti, 
složitosti, modifikací prostřednictvím 
aktualizace nebo samostatného učení 
během provozu, omezené předvídatelnosti 
a náchylnosti k hrozbám v oblasti 
kybernetické bezpečnosti mohlo být 
mimořádně obtížné nebo dokonce nemožné 
určit, kdo měl pod kontrolou riziko spojené 
se systémem UI nebo který kód nebo vstup 
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nakonec škodlivou operaci způsobil;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že systémy 
umělé inteligence (UI) jsou z právního 
hlediska značnou výzvou pro stávající 
rámec pro odpovědnost a mohly by vyvolat 
situace, kdy by v důsledku jejich 
neprůhlednosti mohlo být mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
měl pod kontrolou riziko spojené se 
systémem UI nebo který kód nebo vstup 
nakonec škodlivou operaci způsobil;

E. vzhledem k tomu, že systémy 
umělé inteligence (UI) jsou z právního 
hlediska značnou výzvou pro stávající 
rámec pro odpovědnost a mohly by vyvolat 
situace, kdy by v důsledku jejich 
neprůhlednosti mohlo být mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
měl pod kontrolou riziko spojené se 
systémem UI nebo který kód nebo vstup 
nakonec škodlivou operaci způsobil; 
vzhledem k tomu, že tyto faktory by mohly 
ztížit rozpoznávání vztahů mezi újmou a 
chováním, které ji způsobilo, což by mohlo 
mít za následek, že by oběti nezískaly 
odpovídající odškodnění;

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že systémy 
umělé inteligence (UI) jsou z právního 
hlediska značnou výzvou pro stávající 
rámec pro odpovědnost a mohly by vyvolat 
situace, kdy by v důsledku jejich 

E. vzhledem k tomu, že systémy 
umělé inteligence (UI) jsou z právního 
hlediska značnou výzvou pro stávající 
rámec pro odpovědnost a mohly by vyvolat 
situace, kdy by v důsledku jejich 
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neprůhlednosti mohlo být mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, 
kdo měl pod kontrolou riziko spojené se 
systémem UI nebo který kód nebo vstup 
nakonec škodlivou operaci způsobil;

neprůhlednosti mohlo být mimořádně 
obtížné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
měl pod kontrolou riziko spojené se 
systémem UI nebo který kód, vstup nebo 
údaj nakonec škodlivou operaci způsobil, 
čemuž by mělo být zabráněno tím, že 
nositeli příslušných povinností v oblasti 
transparentnosti a informací budou 
odpovědné osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že systémy 
umělé inteligence (UI) jsou z právního 
hlediska značnou výzvou pro stávající 
rámec pro odpovědnost a mohly by vyvolat 
situace, kdy by v důsledku jejich 
neprůhlednosti mohlo být mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
měl pod kontrolou riziko spojené se 
systémem UI nebo který kód nebo vstup 
nakonec škodlivou operaci způsobil;

E. vzhledem k tomu, že určité systémy 
UI jsou z právního hlediska značnou 
výzvou pro stávající rámec pro 
odpovědnost a mohly by vyvolat situace, 
kdy by v důsledku jejich neprůhlednosti 
mohlo být mimořádně nákladné nebo 
dokonce nemožné určit, kdo měl pod 
kontrolou riziko spojené se systémem UI 
nebo který kód nebo vstup nakonec 
škodlivou operaci způsobil;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že různorodost 
aplikací UI a různorodost rizik, která tato 
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technologie představuje, komplikuje 
nalezení jediného řešení vhodného pro 
celé spektrum rizik; vzhledem k tomu, že v 
této souvislosti je třeba přijmout takový 
přístup, kdy budou uskutečňovány 
pokusy, pilotní projekty a regulační 
pískoviště k nalezení přiměřených řešení 
založených na důkazech zacílených na 
konkrétní situace a odvětví podle potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že neexistence 
jasných ustanovení o omezení rizik může 
vést k právní nejistotě pro podniky, které 
nabízejí systémy UI na trhu EU, a 
ohrožovat osoby, které je využívají;

Or. bg

Pozměňovací návrh 30
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že tuto potíž 
navíc zhoršuje konektivita mezi jedním 
systémem UI a jinými systémy UI a 
systémy nepoužívajícími UI, závislost na 
vnějších datech, náchylnost k narušení 
kybernetické bezpečnosti a rostoucí 
autonomie systémů UI, kterou umožňují 
schopnosti strojového a hlubokého učení;

F. vzhledem k tomu, že tato obtíž je 
zapříčiněna tím, že systémy UI a systémy, 
které UI nepoužívají, závisejí na vnějších 
datech a nejsou dokonalé, což vede k 
možnosti narušení kybernetické 
bezpečnosti, a rovněž navrhováním stále 
více autonomních systémů UI, jež 
využívají mimo jiné techniky strojového 
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učení a hlubokého učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že právní jistota 
je základní podmínkou pro dynamický 
rozvoj technologie UI a její praktické 
uplatňování v každodenním životě; 
vzhledem k tomu, že uživatel musí mít 
jistotu, že případné škody způsobené 
systémy používajícími UI jsou kryty 
odpovídajícím pojištěním a že existuje 
definovaný právní způsob nápravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že k řešení těchto 
sporných právních otázek mohou přispět 
přísné etické normy platné pro systémy UI 
v kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodňování; 
vzhledem k tomu, že spravedlivé postupy 
týkající se odpovědnosti znamenají, že 
každá osoba, která utrpí újmu způsobenou 
systémy UI nebo majetkovou škodu 
způsobenou takovými systémy, by měla 
mít stejnou úroveň ochrany jako 
v případech, do nichž žádný systém UI 

G. vzhledem k tomu, že k řešení těchto 
sporných právních otázek a k odstranění 
rizika, že uživatelé budou méně ochotni 
novou technologii přijmout, mohou přispět 
přísné etické normy platné pro systémy UI 
v kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodňování; 
vzhledem k tomu, že spravedlivými 
postupy v oblasti odpovědnosti se rozumí 
to, že každá osoba, která utrpí újmu 
způsobenou systémy UI nebo majetkovou 
škodu způsobenou takovými systémy, by 
měla mít stejnou úroveň ochrany jako 
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nezasahuje. v případech, do nichž žádný systém UI 
nezasahuje.

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že k řešení 
těchto sporných právních otázek mohou 
přispět přísné etické normy platné pro 
systémy UI v kombinaci s propracovanými 
a spravedlivými postupy odškodňování; 
vzhledem k tomu, že spravedlivé postupy 
týkající se odpovědnosti znamenají, že 
každá osoba, která utrpí újmu způsobenou 
systémy UI nebo majetkovou škodu 
způsobenou takovými systémy, by měla 
mít stejnou úroveň ochrany jako 
v případech, do nichž žádný systém UI 
nezasahuje.

G. vzhledem k tomu, že systémy UI 
musí být v souladu se stávajícími platnými 
právními předpisy a že je třeba v případě 
potřeby upravit režimy odpovědnosti Unie 
a členských států, aby bylo zajištěno řádné 
a spravedlivé odškodnění pro poškozené; 
vzhledem k tomu, že spravedlivými 
postupy v oblasti odpovědnosti se rozumí 
to, že každá osoba, která utrpí újmu 
způsobenou systémy UI nebo majetkovou 
škodu způsobenou takovými systémy, by 
měla mít stejnou úroveň ochrany jako 
v případech, do nichž žádný systém UI 
nezasahuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že k řešení těchto 
sporných právních otázek mohou přispět 
přísné etické normy platné pro systémy UI 
v kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodňování; 
vzhledem k tomu, že spravedlivé postupy 
týkající se odpovědnosti znamenají, že 

G. vzhledem k tomu, že k řešení těchto 
sporných právních otázek mohou přispět 
přísné etické normy platné pro systémy UI 
v kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodňování; 
vzhledem k tomu, že spravedlivými 
postupy v oblasti odpovědnosti se rozumí 
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každá osoba, která utrpí újmu způsobenou 
systémy UI nebo majetkovou škodu 
způsobenou takovými systémy, by měla mít 
stejnou úroveň ochrany jako v případech, 
do nichž žádný systém UI nezasahuje.

to, že každá osoba, která utrpí hmotnou 
nebo nehmotnou újmu způsobenou 
systémy UI, by měla mít stejnou úroveň 
ochrany jako v případech, do nichž žádný 
systém UI nezasahuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že k řešení těchto 
sporných právních otázek mohou přispět 
přísné etické normy platné pro systémy UI 
v kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodňování; 
vzhledem k tomu, že spravedlivé postupy 
týkající se odpovědnosti znamenají, že 
každá osoba, která utrpí újmu způsobenou 
systémy UI nebo majetkovou škodu 
způsobenou takovými systémy, by měla 
mít stejnou úroveň ochrany jako 
v případech, do nichž žádný systém UI 
nezasahuje.

G. vzhledem k tomu, že k řešení těchto 
sporných právních otázek mohou přispět 
přísné etické normy platné pro systémy UI 
v kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodňování; 
vzhledem k tomu, že spravedlivými 
postupy odškodnění se rozumí to, že každá 
osoba, která utrpí újmu způsobenou 
systémy UI nebo majetkovou škodu 
způsobenou takovými systémy, by měla 
mít stejnou úroveň ochrany jako 
v případech, do nichž žádný systém UI 
nezasahuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že regulační 
rámec musí zohlednit všechny relevantní 
zájmy; vzhledem k tomu, že základní 
podmínkou pro další legislativní kroky by 
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mělo být pečlivé zkoumání všech dopadů 
případného nového regulačního rámce na 
všechny aktéry prostřednictvím hodnocení 
dopadu; vzhledem, k tomu, že klíčová 
úloha MSP a startupů, zejména v 
evropském hospodářství, odůvodňuje 
striktně proporcionální postup, který 
umožní jejich rozvoj a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga.  vzhledem k tomu, že normy 
občanskoprávní odpovědnosti v oblasti 
umělé inteligence musí usilovat o 
rovnováhu mezi ochranou veřejných a 
podnikatelských pobídek k investicím do 
inovací, zejména systémů UI;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že na druhou 
stranu musí mít oběti škod způsobených 
systémy UI právo na nápravu a plnou 
náhradu škody a újmy, která jim vznikla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 
vzdělávání, fitness programy) až po 
globální problémy (jako je změna klimatu 
a hladovění);

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky, vedle posílení 
jednotného trhu se zbožím a službami a 
poskytnutím lepších záruk pro zajištění 
minimalizace rizik a odpovídající náhrady 
za způsobenou škodu;

  vzhledem k tomu, že technologie 
založené na UI by mohly zlepšit náš život 
téměř v každé oblasti, od osobního života 
(např. individualizované vzdělávání, fitness 
programy) až po globální problémy (jako 
je změna klimatu a hladovění);

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 
vzdělávání, fitness programy) až po 
globální problémy (jako je změna klimatu 
a hladovění);

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti, na pracoviště a do ekonomiky, 
je jedním z důležitých bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly a 
měly mít za cíl zlepšit náš život téměř v 
každé oblasti, od osobního života (např. 
individualizované vzdělávání, pomoc 
potřebným, fitness programy) přes 
pracovní prostředí (např. úleva od 
únavných a opakujících se úkonů) až po 
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globální problémy (jako je klimatická krize 
a hladovění);

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 
vzdělávání, fitness programy) až po 
globální problémy (jako je změna klimatu 
a hladovění);

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti, zejména do veřejné sféry, 
digitální, soudní a finanční oblasti, na 
pracoviště nebo do zdravotnictví, je jedním 
z nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 
vzdělávání) přes pracovní sféru (převzetí 
opakujících se úkolů) až po globální 
problémy (jako je změna klimatu a výživa);

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
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vzdělávání, fitness programy) až po 
globální problémy (jako je změna klimatu 
a hladovění);

osobního života až po globální problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 
vzdělávání, fitness programy) až po 
globální problémy (jako je změna klimatu 
a hladovění);

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 
vzdělávání, fitness programy, poskytování 
úvěrů a soudní příkazy) až po globální 
problémy (jako je změna klimatu a 
hladovění);

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 

1. domnívá se, že výzva, kterou s 
sebou nese zavádění systémů UI do 
společnosti a ekonomiky, je jedním z 
nejdůležitějších bodů na programu 
současné politiky; vzhledem k tomu, že 
technologie založené na UI by mohly 
zlepšit náš život téměř v každé oblasti, od 
osobního života (např. individualizované 
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vzdělávání, fitness programy) až po 
globální problémy (jako je změna klimatu 
a hladovění);

vzdělávání, fitness programy) až po 
globální problémy (jako je změna klimatu, 
zdravotní péče a hladovění);

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 
systémy UI v celé EU, byla založená na 
zásadách a obstála by i v budoucnosti; je 
toho názoru, že ačkoliv pro širokou škálu 
možných aplikací jsou vhodnější specifické 
odvětvové předpisy, horizontální právní 
rámec založený na společných zásadách se 
jeví jako nezbytný k tomu, aby byly v celé 
Unii zavedeny rovnocenné standardy a 
byly účinně chráněny evropské hodnoty;

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 
systémy UI v celé EU, byla založená na 
zásadách a obstála by i v budoucnosti; je 
toho názoru, že ačkoliv pro širokou škálu 
možných aplikací jsou vhodnější specifické 
odvětvové předpisy, horizontální právní 
rámec založený na společných zásadách se 
jeví jako nezbytný k tomu, aby byly v celé 
Unii zavedeny rovnocenné standardy, aby 
byly účinně chráněny evropské hodnoty a 
aby byla zajištěna jasná pravidla s 
právním rámcem omezeným na zacelení 
existujících právních mezer;

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 

2. pevně věří, že má-li být zamezeno 
možnému zneužívání systémů UI, musí 
být tyto systémy v celé EU upraveny 
právními předpisy, které obstojí i v 
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systémy UI v celé EU, byla založená na 
zásadách a obstála by i v budoucnosti; je 
toho názoru, že ačkoliv pro širokou škálu 
možných aplikací jsou vhodnější 
specifické odvětvové předpisy, horizontální 
právní rámec založený na společných 
zásadách se jeví jako nezbytný k tomu, aby 
byly v celé Unii zavedeny rovnocenné 
standardy a byly účinně chráněny evropské 
hodnoty;

budoucnu a které jsou vystavěny na 
zásadách stanovených v Listině 
základních práv EU a na zprávě 
obsahující doporučení Komisi o etickém 
rámci pro umělou inteligenci, robotiku a 
související technologie1a;  zastává názor, 
že horizontální právní rámec založený na 
těchto společných zásadách se jeví jako 
nezbytný k tomu, aby byly v celé Unii 
zavedeny rovnocenné standardy a byly 
účinně chráněny evropské hodnoty;

_____________
1a 2020/2012 (INL)

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 
systémy UI v celé EU, byla založená na 
zásadách a obstála by i v budoucnosti; je 
toho názoru, že ačkoliv pro širokou škálu 
možných aplikací jsou vhodnější specifické 
odvětvové předpisy, horizontální právní 
rámec založený na společných zásadách se 
jeví jako nezbytný k tomu, aby byly v celé 
Unii zavedeny rovnocenné standardy a 
byly účinně chráněny evropské hodnoty;

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod, předcházení případným 
zneužitím a zamezení roztříštěnosti 
právních předpisů v Unii má klíčový 
význam legislativa, jež by platila pro 
všechny systémy UI v celé EU, byla 
založená na zásadách a obstála by i v 
budoucnosti; je toho názoru, že ačkoliv pro 
širokou škálu možných aplikací jsou 
vhodnější specifické odvětvové předpisy, 
harmonizovaný horizontální právní rámec 
založený na společných zásadách se jeví 
jako nezbytný k tomu, aby byly v celé Unii 
zavedeny rovnocenné standardy a byly 
účinně chráněny evropské hodnoty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Emil Radev
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 
systémy UI v celé EU, byla založená na 
zásadách a obstála by i v budoucnosti; je 
toho názoru, že ačkoliv pro širokou škálu 
možných aplikací jsou vhodnější specifické 
odvětvové předpisy, horizontální právní 
rámec založený na společných zásadách se 
jeví jako nezbytný k tomu, aby byly v celé 
Unii zavedeny rovnocenné standardy a 
byly účinně chráněny evropské hodnoty;

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 
systémy UI v celé EU, byla jednotná, 
založená na zásadách a obstála by i v 
budoucnosti; je toho názoru, že ačkoliv pro 
širokou škálu možných aplikací jsou 
vhodnější specifické odvětvové předpisy, 
horizontální právní rámec založený na 
společných zásadách se jeví jako nezbytný 
k tomu, aby byly v celé Unii zavedeny 
rovnocenné standardy a byly účinně 
chráněny evropské hodnoty a práva 
občanů;

Or. bg

Pozměňovací návrh 49
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 
systémy UI v celé EU, byla založená na 
zásadách a obstála by i v budoucnosti; je 
toho názoru, že ačkoliv pro širokou škálu 
možných aplikací jsou vhodnější specifické 
odvětvové předpisy, horizontální právní 
rámec založený na společných zásadách se 
jeví jako nezbytný k tomu, aby byly v celé 
Unii zavedeny rovnocenné standardy a 
byly účinně chráněny evropské hodnoty;

2. pevně věří, že pro účinné 
zužitkování výhod a předcházení 
případným zneužitím má klíčový význam 
legislativa, jež by platila pro všechny 
systémy UI v celé EU, byla založená na 
zásadách a obstála by i v budoucnosti; je 
toho názoru, že ačkoliv pro širokou škálu 
možných aplikací jsou vhodnější specifické 
odvětvové předpisy, horizontální právní 
rámec založený na společných zásadách se 
jeví jako nezbytný k tomu, aby byly v celé 
Unii zavedeny rovnocenné standardy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že jednotný digitální trh 
je třeba plně harmonizovat, neboť digitální 
oblast se vyznačuje rychlou přeshraniční 
dynamikou a mezinárodním tokem údajů; 
domnívá se, že pouze za pomoci 
jednotných a společných pravidel se Unii 
podaří zachovat si digitální svrchovanost a 
stimulovat digitální inovace vytvářené v 
Evropě;

3. konstatuje, že jednotný digitální trh 
je třeba plně harmonizovat a průběžně 
aktualizovat, neboť digitální oblast se 
vyznačuje rychlou přeshraniční dynamikou 
a mezinárodním tokem údajů; domnívá se, 
že pouze za pomoci jednotných společných 
pravidel v souladu s kulturou inovací se 
Unii podaří zachovat si digitální 
svrchovanost a stimulovat digitální inovace 
vytvářené v Evropě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 51
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že jednotný digitální trh 
je třeba plně harmonizovat, neboť digitální 
oblast se vyznačuje rychlou přeshraniční 
dynamikou a mezinárodním tokem údajů; 
domnívá se, že pouze za pomoci 
jednotných a společných pravidel se Unii 
podaří zachovat si digitální svrchovanost a 
stimulovat digitální inovace vytvářené v 
Evropě;

3. konstatuje, že jednotný digitální trh 
je třeba plně harmonizovat, neboť digitální 
oblast se vyznačuje rychlou přeshraniční 
dynamikou a mezinárodním tokem údajů; 
domnívá se, že za pomoci jednotných 
společných pravidel může EU přispívat k 
cílům, jako je budování kapacit a 
stimulace digitálních inovací v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Kosma Złotowski
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že celosvětová soutěž v 
oblasti umělé inteligence již probíhá a že 
by Unie měla hrát v této oblasti vedoucí 
úlohu tím, že bude využívat svého 
vědecko-technického potenciálu; 
zdůrazňuje, že technický pokrok nesmí být 
na úkor ochrany uživatelů před újmou, 
kterou jim mohou způsobit zařízení a 
systémy využívající UI; vybízí k tomu, aby 
byly normy občanskoprávní odpovědnosti 
v kontextu umělé inteligence vytvořené v 
Unii prosazovány na mezinárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že umělá inteligence 
přinese bezprecedentní příležitosti a 
výhody pro společnost a že cílem 
normotvůrců EU by mělo být světové 
prvenství EU v oblasti UI; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je nutné vytvořit 
jasný, předvídatelný právní rámec, který 
bude skutečně odpovídat technologickým 
výzvám, aniž by bránil inovacím;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Daniel Buda

Návrh usnesení
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Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že v globálním 
kontextu digitalizace a vznikajících 
digitálních technologií je v zájmu 
konkurenceschopnosti evropských 
podniků důležitá mezinárodní spolupráce 
pro účely standardizace; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. pevně věří, že nová společná 
pravidla pro systémy UI by měla mít 
jedině podobu nařízení; domnívá se, že 
otázka odpovědnosti v případech újmy 
nebo škody způsobené systémem UI je 
jedním z klíčových aspektů, které je v 
tomto rámci třeba řešit;

4. domnívá se, že jedním z klíčových 
aspektů této harmonizace je otázka 
odpovědnosti v případech újmy nebo škody 
způsobené systémem UI, a že je proto tuto 
záležitost nutné upravit formou nařízení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje klíčový význam zásady 
transparentnosti v kontextu pravidel pro 
odpovědnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém pro účinnost vnitrostátních a 
unijních ustanovení o rámci 
odpovědnosti; domnívá se, že je nutné 
provést specifické koordinované úpravy, 
aby se zabránilo situaci, kdy osoby, které 
utrpěly újmu nebo škodu na majetku, 
zůstanou nakonec bez odškodnění;

Or. ro

Pozměňovací návrh 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost, změny 
prostřednictvím aktualizace, samostatné 
učení a autonomie systémů UI však 
představují značný problém; domnívá se, 
že je nutné provést specifické úpravy, aby 
se zabránilo situaci, kdy osoby, které 
utrpěly hmotnou nebo nehmotnou újmu 
nebo škodu, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;



AM\1205914CS.docx 31/153 PE652.460v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI a velký počet zúčastněných 
stran však představují značný problém; 
domnívá se, že je nutné provést specifické 
úpravy, aby se zabránilo situaci, kdy 
osoby, které utrpěly újmu nebo škodu na 
majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, a to nejen ve stávajícím 
právním rámci, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;
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Or. bg

Pozměňovací návrh 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly fyzickou, 
psychickou nebo duševní újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

5. domnívá se, že složitost, 
konektivita, neprůhlednost, zranitelnost a 
autonomie systémů UI však představují 
značný problém domnívá se, že je nutné 
provést specifické úpravy režimů 
odpovědnosti, aby se zabránilo situaci, kdy 
osoby, které utrpěly újmu nebo škodu na 
majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a autonomie 
systémů UI však představují značný 
problém; domnívá se, že je nutné provést 
specifické úpravy, aby se zabránilo situaci, 
kdy osoby, které utrpěly újmu nebo škodu 
na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

5. domnívá se, že není třeba zcela 
přepracovat dobře fungující režimy 
odpovědnosti, ale že složitost, konektivita, 
neprůhlednost, zranitelnost a potenciální 
autonomie systémů UI však představují 
značný problém; domnívá se, že je nutné 
provést specifické úpravy, aby se zabránilo 
situaci, kdy osoby, které utrpěly újmu nebo 
škodu na majetku, zůstanou nakonec bez 
odškodnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že v důsledku neprůhlednosti a 
autonomie systémů UI by mohlo být v 
praxi velmi obtížné nebo dokonce nemožné 
zpětně vysledovat, který konkrétní lidský 
zásah nebo které rozhodnutí při navrhování 
systému vedlo ke konkrétní škodlivé 
činnosti systémů UI; připomíná, že v 
souladu s široce přijímanými koncepcemi 
odpovědnosti lze tuto překážku nicméně 

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že v důsledku neprůhlednosti a 
autonomie systémů UI by mohlo být v 
praxi velmi obtížné nebo dokonce nemožné 
zpětně vysledovat, který konkrétní lidský 
zásah nebo které rozhodnutí při navrhování 
systému vedlo ke konkrétní škodlivé 
činnosti systémů UI; připomíná, že toto 
omezení má ještě větší dopad na 
poškozeného, pro nějž není možné určit 
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obejít tím, že odpovědnost ponesou osoby, 
které vytvářejí, spravují nebo kontrolují 
rizika spojená se systémem UI;

příčinnou souvislost mezi škodou a 
předchozím jednáním nebo opomenutím; 
zdůrazňuje, že v souladu se široce 
přijímaným pojetím odpovědnosti lze tuto 
překážku nicméně obejít tak, že 
odpovědnost ponesou osoby, které 
vytvářejí, spravují nebo mají vliv na riziko 
spojené se systémem UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že v důsledku neprůhlednosti a 
autonomie systémů UI by mohlo být v 
praxi velmi obtížné nebo dokonce nemožné 
zpětně vysledovat, který konkrétní lidský 
zásah nebo které rozhodnutí při navrhování 
systému vedlo ke konkrétní škodlivé 
činnosti systémů UI; připomíná, že v 
souladu s široce přijímanými koncepcemi 
odpovědnosti lze tuto překážku nicméně 
obejít tím, že odpovědnost ponesou osoby, 
které vytvářejí, spravují nebo kontrolují 
rizika spojená se systémem UI;

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
do provozu nebo do nich zasahoval; v této 
souvislosti konstatuje, že není nutné 
přiznávat systémům UI právní 
subjektivitu; je toho názoru, že v důsledku 
neprůhlednosti a autonomie systémů UI by 
mohlo být v praxi velmi obtížné nebo 
dokonce nemožné zpětně vysledovat, který 
konkrétní lidský zásah nebo které 
rozhodnutí při navrhování systému vedlo 
ke konkrétní škodlivé činnosti systémů UI; 
připomíná, že v souladu se široce 
přijímaným pojetím odpovědnosti lze tuto 
překážku nicméně obejít tím, že 
odpovědnost ponesou osoby, které 
vytvářejí, spravují nebo mají vliv na rizika 
spojená se systémem UI;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že v důsledku neprůhlednosti a 
autonomie systémů UI by mohlo být v 
praxi velmi obtížné nebo dokonce nemožné 
zpětně vysledovat, který konkrétní lidský 
zásah nebo které rozhodnutí při navrhování 
systému vedlo ke konkrétní škodlivé 
činnosti systémů UI; připomíná, že v 
souladu s široce přijímanými koncepcemi 
odpovědnosti lze tuto překážku nicméně 
obejít tím, že odpovědnost ponesou osoby, 
které vytvářejí, spravují nebo kontrolují 
rizika spojená se systémem UI;

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že v důsledku neprůhlednosti, 
konektivity a autonomie systémů UI by 
mohlo být v praxi velmi obtížné nebo 
dokonce nemožné zpětně vysledovat, který 
konkrétní lidský zásah nebo které 
rozhodnutí při navrhování systému vedlo 
ke konkrétní škodlivé činnosti systémů UI; 
připomíná, že v souladu se široce 
přijímaným pojetím odpovědnosti je 
nezbytné zohlednit složitost hodnotových 
řetězců; domnívá se, že tuto překážku lze 
nicméně obejít tak, že odpovědnost 
ponesou osoby, které vytvářejí, spravují 
nebo mají vliv na riziko spojené se 
systémem UI;

Or. bg

Pozměňovací návrh 67
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
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do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že v důsledku neprůhlednosti a 
autonomie systémů UI by mohlo být v 
praxi velmi obtížné nebo dokonce 
nemožné zpětně vysledovat, který 
konkrétní lidský zásah nebo které 
rozhodnutí při navrhování systému vedlo 
ke konkrétní škodlivé činnosti systémů UI; 
připomíná, že v souladu s široce 
přijímanými koncepcemi odpovědnosti lze 
tuto překážku nicméně obejít tím, že 
odpovědnost ponesou osoby, které 
vytvářejí, spravují nebo kontrolují rizika 
spojená se systémem UI;

do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že systémy UI, které lze 
kontrolovat a do nichž může kdykoli 
zasáhnout člověk, mohou podporovat 
možnost zpětného vysledování, který 
konkrétní zásah nebo které rozhodnutí při 
navrhování systému vedlo ke konkrétní 
škodlivé činnosti systémů UI; připomíná, 
že v souladu se široce přijímaným pojetím 
odpovědnosti lze tyto překážky nicméně 
obejít tak, že odpovědnost ponesou osoby, 
které vytvářejí, spravují nebo mají vliv na 
riziko spojené se systémem UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak vždy jsou výsledkem 
toho, že tyto systémy někdo sestrojil, uvedl 
do provozu nebo do nich zasahoval; je toho 
názoru, že v důsledku neprůhlednosti a 
autonomie systémů UI by mohlo být v 
praxi velmi obtížné nebo dokonce nemožné 
zpětně vysledovat, který konkrétní lidský 
zásah nebo které rozhodnutí při navrhování 
systému vedlo ke konkrétní škodlivé 
činnosti systémů UI; připomíná, že v 
souladu s široce přijímanými koncepcemi 
odpovědnosti lze tuto překážku nicméně 
obejít tím, že odpovědnost ponesou osoby, 
které vytvářejí, spravují nebo kontrolují 
rizika spojená se systémem UI;

6. poznamenává, že všechny reálné 
nebo virtuální činnosti, zařízení nebo 
procesy řízené systémy UI mohou být 
technicky přímou nebo nepřímou příčinou 
újmy či škody, avšak v naprosté většině 
jsou výsledkem toho, že tyto systémy 
někdo sestrojil, uvedl do provozu nebo do 
nich zasahoval; je toho názoru, že v 
důsledku neprůhlednosti a autonomie 
systémů UI by mohlo být v praxi velmi 
obtížné nebo dokonce nemožné zpětně 
vysledovat, který konkrétní lidský zásah 
nebo které rozhodnutí při navrhování 
systému vedlo ke konkrétní škodlivé 
činnosti systémů UI; připomíná, že v 
souladu s široce přijímanými koncepcemi 
odpovědnosti lze tuto překážku nicméně 
obejít tím, že odpovědnost ponesou osoby, 
které vytvářejí, spravují nebo kontrolují 
rizika spojená se systémem UI;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků vůči výrobci vadného systému UI, 
pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; pokud bude 
nutné provést legislativní úpravy směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky, měly by 
být projednány během přezkumu této 
směrnice; je toho názoru, že v zájmu 
zajištění právní jistoty v celé Unii by se 
měla na „backendového operátora“ 
vztahovat stejná pravidla pro odpovědnost 
jako na producenta, výrobce a vývojáře;

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků vůči výrobci vadného systému UI, 
pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; konstatuje, že 
bude nutné provést legislativní úpravy 
směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky, které by měly být projednány 
během přezkumu této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 



PE652.460v01-00 38/153 AM\1205914CS.docx

CS

nároků vůči výrobci vadného systému UI, 
pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; pokud bude 
nutné provést legislativní úpravy směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky, měly by 
být projednány během přezkumu této 
směrnice; je toho názoru, že v zájmu 
zajištění právní jistoty v celé Unii by se 
měla na „backendového operátora“ 
vztahovat stejná pravidla pro odpovědnost 
jako na producenta, výrobce a vývojáře;

nároků vůči výrobci vadného systému UI, 
pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; pokud bude 
nutné provést legislativní úpravy směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky, měly by 
být projednány během přezkumu této 
směrnice; je toho názoru, že v zájmu 
zajištění právní jistoty v celé Unii by se 
měla na „backendového operátora“ 
vztahovat stejná pravidla pro odpovědnost 
jako na producenta, výrobce a vývojáře, 
aniž by tím byla dotčena jejich dílčí 
odpovědnost úměrná míře přispění k 
riziku škody upravená těmito předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků vůči výrobci vadného systému UI, 
pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; pokud bude 
nutné provést legislativní úpravy směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky, měly by 
být projednány během přezkumu této 
směrnice; je toho názoru, že v zájmu 
zajištění právní jistoty v celé Unii by se 
měla na „backendového operátora“ 
vztahovat stejná pravidla pro odpovědnost 
jako na producenta, výrobce a vývojáře;

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky by měla 
být revidována a že tento přezkum by měl 
zahrnovat úpravu definic výrobků a vad 
tak, aby směrnice umožňovala vznést 
občanskoprávní nárok vůči výrobci 
vadného systému UI; konstatuje, že během 
přezkumu této směrnice by měly být 
projednány její legislativní úpravy; je toho 
názoru, že v zájmu zajištění právní jistoty 
v celé Unii by se měla na „backendového 
operátora“ vztahovat stejná pravidla pro 
odpovědnost jako na producenta, výrobce 
a vývojáře;

Or. de



AM\1205914CS.docx 39/153 PE652.460v01-00

CS

Pozměňovací návrh 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků vůči výrobci vadného systému UI, 
pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; pokud bude 
nutné provést legislativní úpravy směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky, měly by 
být projednány během přezkumu této 
směrnice; je toho názoru, že v zájmu 
zajištění právní jistoty v celé Unii by se 
měla na „backendového operátora“ 
vztahovat stejná pravidla pro odpovědnost 
jako na producenta, výrobce a vývojáře;

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se po více 
než 30 let ukazuje jako účinný prostředek, 
jak získat odškodnění za újmu způsobenou 
vadným výrobkem; proto konstatuje, že 
jelikož by se směrnice měla používat také 
v případě občanskoprávních nároků vůči 
výrobci vadného systému UI, je nutné do 
ni zahrnout také systémy UI; zdůrazňuje, 
že bude nutné provést legislativní úpravy 
směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky, které měly by být projednány 
během přezkumu této směrnice; 
konstatuje, že „backendový operátor“ se 
nemusí nutně shodovat s výrobcem, neboť 
se může jednat také o vývojáře nebo 
programátora, a proto se může na 
„backendového operátora“ oprávněně 
vztahovat jiný režim odpovědnosti, než 
jaký stanový směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků vůči výrobci vadného systému UI, 

7. domnívá se, že směrnice o 
odpovědnosti za vadné výrobky se ukázala 
jako účinný prostředek, jak získat 
odškodnění za újmu způsobenou vadným 
výrobkem; proto konstatuje, že by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků vůči výrobci vadného systému UI, 



PE652.460v01-00 40/153 AM\1205914CS.docx

CS

pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; pokud bude 
nutné provést legislativní úpravy směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky, měly by 
být projednány během přezkumu této 
směrnice; je toho názoru, že v zájmu 
zajištění právní jistoty v celé Unii by se 
měla na „backendového operátora“ 
vztahovat stejná pravidla pro odpovědnost 
jako na producenta, výrobce a vývojáře;

pokud je daný systém UI považován podle 
této směrnice za výrobek; pokud bude 
nutné provést legislativní úpravy směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky, měly by 
být projednány během přezkumu této 
směrnice, při zohlednění nových norem 
občanské odpovědnosti v případě systémů 
UI; je toho názoru, že v zájmu zajištění 
právní jistoty v celé Unii by se měla 
na „backendového operátora“ vztahovat 
stejná pravidla pro odpovědnost jako na 
producenta, výrobce a vývojáře;

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti za škodu nabízejí 
ve většině případů dostatečnou míru 
ochrany osobám, kterým byla způsobena 
újma zásahem třetí strany, například 
hackera, nebo jejichž majetek byl takovou 
třetí stranou poškozen, jelikož se v případě 
tohoto zásahu často jedná o zaviněné 
jednání; konstatuje, že další pravidla pro 
odpovědnost budou zřejmě nutná pouze 
pro případy, pokud třetí stranu nelze 
vypátrat nebo je insolventní;

8. domnívá se, že stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti za škodu nabízejí 
ve většině případů dostatečnou míru 
ochrany osobám, kterým byla způsobena 
újma zásahem třetí strany, například 
hackera, nebo jejichž majetek byl takovou 
třetí stranou poškozen, jelikož se v případě 
tohoto zásahu často jedná o zaviněné 
jednání; konstatuje, že další pravidla pro 
odpovědnost budou zřejmě nutná pouze 
pro případy, pokud třetí stranu nelze 
vypátrat nebo je insolventní; avšak 
poznamenává, že tím nejsou dotčeny zlý 
úmysl nebo hrubá nedbalost uživatele 
aplikace, jež je nutné vzít v úvahu vedle 
objektivní odpovědnosti operátora nebo 
výrobce;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
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Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti za škodu nabízejí 
ve většině případů dostatečnou míru 
ochrany osobám, kterým byla způsobena 
újma zásahem třetí strany, například 
hackera, nebo jejichž majetek byl takovou 
třetí stranou poškozen, jelikož se v případě 
tohoto zásahu často jedná o zaviněné 
jednání; konstatuje, že další pravidla pro 
odpovědnost budou zřejmě nutná pouze 
pro případy, pokud třetí stranu nelze 
vypátrat nebo je insolventní;

8. domnívá se, že stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti za škodu nabízejí 
ve většině případů dostatečnou míru 
ochrany osobám, kterým byla způsobena 
újma zásahem třetí strany, například 
hackera, nebo jejichž majetek byl takovou 
třetí stranou poškozen, jelikož se v případě 
tohoto zásahu často jedná o zaviněné 
jednání; konstatuje, že další pravidla pro 
odpovědnost budou zřejmě nutná pouze 
pro případy, kdy třetí stranu nelze vypátrat 
či je insolventní nebo pro případ, že unést 
důkazní břemeno by bylo pro poškozeného 
nepřiměřeně složité;

Or. cs

Pozměňovací návrh 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti za škodu nabízejí 
ve většině případů dostatečnou míru 
ochrany osobám, kterým byla způsobena 
újma zásahem třetí strany, například 
hackera, nebo jejichž majetek byl takovou 
třetí stranou poškozen, jelikož se v případě 
tohoto zásahu často jedná o zaviněné 
jednání; konstatuje, že další pravidla pro 
odpovědnost budou zřejmě nutná pouze 
pro případy, pokud třetí stranu nelze 
vypátrat nebo je insolventní;

8. domnívá se, že stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti za škodu nabízejí 
ve většině případů dostatečnou míru 
ochrany osobám, kterým byla způsobena 
újma zásahem třetí strany, jelikož se v 
případě tohoto zásahu často jedná 
o zaviněné jednání; konstatuje, že 
vzhledem k těmto vlastnostem systémů UI 
budou další pravidla pro odpovědnost 
zřejmě nutná;
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Or. en

Pozměňovací návrh 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. považuje tedy za vhodné, aby se 
tato zpráva zaměřovala na občanskoprávní 
nároky vůči provozovateli systému UI; je 
toho názoru, že odpovědnost provozovatele 
lze zdůvodnit tím, že provozovatel má pod 
kontrolou rizika spojená se systémem UI 
obdobně jako majitel automobilu nebo 
zvířete; domnívá se, že vzhledem ke 
složitosti a konektivitě systému UI bude 
provozovatel v řadě případů pro 
postiženou osobu první evidentní kontakt;

9. považuje tedy za vhodné, aby se 
tato zpráva zaměřovala na občanskoprávní 
nároky vůči frontendovému a 
backendovému operátorovi systému UI; je 
toho názoru, že odpovědnost 
frontendového operátora lze zdůvodnit 
tím, že má z využívání systému UI 
prospěch obdobně jako majitel automobilu 
nebo zvířete; domnívá se, že vzhledem ke 
složitosti a konektivitě systému UI bude 
frontendový operátor v řadě případů pro 
poškozeného první evidentní kontakt; na 
druhou stranu se domnívá, že 
odpovědnost backendového operátora 
podle tohoto nařízení vychází ze 
skutečnosti, že se jedná o osobu, která 
soustavně vymezuje prvky příslušné 
technologie a poskytuje základní a 
průběžnou backendovou podporu, a proto 
má skutečný vliv na rizika provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. považuje tedy za vhodné, aby se 
tato zpráva zaměřovala na občanskoprávní 
nároky vůči provozovateli systému UI; je 
toho názoru, že odpovědnost provozovatele 

9. považuje tedy za vhodné, aby se 
tato zpráva zaměřovala na občanskoprávní 
nároky vůči operátorovi systému UI; je 
toho názoru, že odpovědnost operátora lze 
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lze zdůvodnit tím, že provozovatel má pod 
kontrolou rizika spojená se systémem UI 
obdobně jako majitel automobilu nebo 
zvířete; domnívá se, že vzhledem ke 
složitosti a konektivitě systému UI bude 
provozovatel v řadě případů pro 
postiženou osobu první evidentní kontakt;

zdůvodnit tím, že má vliv na rizika spojená 
se systémem UI obdobně jako majitel 
automobilu nebo zvířete;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. považuje tedy za vhodné, aby se 
tato zpráva zaměřovala na občanskoprávní 
nároky vůči provozovateli systému UI; je 
toho názoru, že odpovědnost provozovatele 
lze zdůvodnit tím, že provozovatel má pod 
kontrolou rizika spojená se systémem UI 
obdobně jako majitel automobilu nebo 
zvířete; domnívá se, že vzhledem ke 
složitosti a konektivitě systému UI bude 
provozovatel v řadě případů pro postiženou 
osobu první evidentní kontakt;

9. považuje tedy za vhodné, aby se 
tato zpráva zaměřovala na občanskoprávní 
nároky vůči operátorovi systému UI; je 
toho názoru, že odpovědnost operátora lze 
zdůvodnit tím, že má vliv na rizika spojená 
se systémem UI obdobně jako majitel 
automobilu nebo zvířete; domnívá se, že 
vzhledem ke složitosti a konektivitě 
systému UI bude operátor v řadě případů 
pro poškozeného první evidentní kontakt;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Odpovědnost provozovatele Odpovědnost frontendového a 
backendového operátora

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Odpovědnost provozovatele Odpovědnost operátora

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Odpovědnost provozovatele Odpovědnost operátora

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 
zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit; 
domnívá se, že potenciální poškození si 
často provozu systému UI nejsou vědomi a 

(10) soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 
zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit, 
zejména pokud by poškození za 
normálních okolností neměli smluvní 
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zpravidla nemají s provozovatelem 
smluvní vztahy, na jejichž základě by 
mohli uplatnit nárok na odškodnění; 
poznamenává, že v případě vzniku újmy 
nebo škody by takové třetí osoby mohly 
uplatňovat pouze nárok na odškodnění na 
základě subjektivní odpovědnosti za škodu 
a mohlo by pro ně být obtížné prokázat 
zavinění provozovatelem systému UI;

vztah s operátorem; domnívá se, že 
potenciální poškození si často provozu 
systému UI nejsou vědomi a zpravidla 
nemají s provozovatelem smluvní vztahy, 
na jejichž základě by mohli uplatnit nárok 
na odškodnění; poznamenává, že v případě 
vzniku újmy nebo škody by takové třetí 
osoby mohly uplatňovat pouze nárok na 
odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 
být obtížné prokázat zavinění 
provozovatelem systému UI;

Or. ro

Pozměňovací návrh 84
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 
zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit; 
domnívá se, že potenciální poškození si 
často provozu systému UI nejsou vědomi a 
zpravidla nemají s provozovatelem smluvní 
vztahy, na jejichž základě by mohli uplatnit 
nárok na odškodnění; poznamenává, že v 
případě vzniku újmy nebo škody by takové 
třetí osoby mohly uplatňovat pouze nárok 
na odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 
být obtížné prokázat zavinění 
provozovatelem systému UI;

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se operátora by se měla v zásadě 
vztahovat na veškerý provoz systémů UI, 
nehledě na to, kde jsou provozovány nebo 
zda se jedná o reálný či virtuální provoz; 
připomíná, že provoz na veřejných 
místech, který vystavuje riziku mnoho 
třetích osob, představuje nicméně případ, 
který je třeba pečlivěji zvážit, přičemž 
nesmí být přehlížena ani jiná rizika, která 
mohou systémy UI potenciálně 
způsobovat; domnívá se, že potenciální 
poškození si často provozu systému UI 
nejsou vědomi a zpravidla nemají s 
operátorem smluvní vztahy, na jejichž 
základě by mohli uplatnit nárok na 
odškodnění; poznamenává, že v případě 
vzniku újmy nebo škody by takové třetí 
osoby mohly uplatňovat pouze nárok na 
odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 
být obtížné prokázat zavinění operátorem 
systému UI;
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 
zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit; 
domnívá se, že potenciální poškození si 
často provozu systému UI nejsou vědomi a 
zpravidla nemají s provozovatelem 
smluvní vztahy, na jejichž základě by 
mohli uplatnit nárok na odškodnění; 
poznamenává, že v případě vzniku újmy 
nebo škody by takové třetí osoby mohly 
uplatňovat pouze nárok na odškodnění na 
základě subjektivní odpovědnosti za škodu 
a mohlo by pro ně být obtížné prokázat 
zavinění provozovatelem systému UI;

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 
zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit; 
domnívá se, že potenciální poškození si 
často provozu systému UI nejsou vědomi a 
zpravidla nemají s provozovatelem 
smluvní vztahy, na jejichž základě by 
mohli uplatnit nárok na odškodnění; 
poznamenává, že v případě vzniku újmy 
nebo škody by takové třetí osoby mohly 
uplatňovat pouze nárok na odškodnění na 
základě subjektivní odpovědnosti za škodu 
a mohlo by pro ně být obtížné prokázat 
zavinění provozovatelem systému UI, a 
proto by příslušné nároky na odškodnění 
mohly selhat;

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se frontendového a backendového 
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zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit; 
domnívá se, že potenciální poškození si 
často provozu systému UI nejsou vědomi a 
zpravidla nemají s provozovatelem smluvní 
vztahy, na jejichž základě by mohli uplatnit 
nárok na odškodnění; poznamenává, že v 
případě vzniku újmy nebo škody by takové 
třetí osoby mohly uplatňovat pouze nárok 
na odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 
být obtížné prokázat zavinění 
provozovatelem systému UI;

operátora by se měla v zásadě vztahovat 
na veškerý provoz systémů UI, nehledě na 
to, kde jsou provozovány nebo zda se jedná 
o reálný či virtuální provoz; domnívá se, že 
potenciální poškození si často provozu 
systému UI nejsou vědomi a zpravidla 
nemají s frontendovými a backendovými 
operátory smluvní vztahy, na jejichž 
základě by mohli uplatnit nárok na 
odškodnění; poznamenává, že v případě 
vzniku újmy nebo škody by takové třetí 
osoby mohly uplatňovat pouze nárok na 
odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 
být obtížné prokázat zavinění 
frontendovým nebo backendovým 
operátorem systému UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 
zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit; 
domnívá se, že potenciální poškození si 
často provozu systému UI nejsou vědomi a 
zpravidla nemají s provozovatelem smluvní 
vztahy, na jejichž základě by mohli uplatnit 
nárok na odškodnění; poznamenává, že v 
případě vzniku újmy nebo škody by takové 
třetí osoby mohly uplatňovat pouze nárok 
na odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se operátora by se měla v zásadě 
vztahovat na veškerý provoz systémů UI, 
nehledě na to, kde jsou provozovány nebo 
zda se jedná o reálný či virtuální provoz; 
připomíná, že provoz na veřejných 
místech, který vystavuje riziku mnoho 
třetích osob, představuje nicméně případ, 
který je třeba pečlivěji zvážit; domnívá se, 
že potenciální poškození si často provozu 
systému UI nejsou vědomi a zpravidla 
nemají s operátorem smluvní vztahy, na 
jejichž základě by mohli uplatnit nárok na 
odškodnění; poznamenává, že v případě 
vzniku újmy nebo škody by takové třetí 
osoby mohly uplatňovat pouze nárok na 
odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 
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být obtížné prokázat zavinění 
provozovatelem systému UI;

být obtížné prokázat zavinění operátorem 
systému UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla v 
zásadě vztahovat na veškerý provoz 
systémů UI, nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný či 
virtuální provoz; připomíná, že provoz na 
veřejných místech, který vystavuje riziku 
mnoho třetích osob, představuje nicméně 
případ, který je třeba pečlivěji zvážit; 
domnívá se, že potenciální poškození si 
často provozu systému UI nejsou vědomi a 
zpravidla nemají s provozovatelem 
smluvní vztahy, na jejichž základě by 
mohli uplatnit nárok na odškodnění; 
poznamenává, že v případě vzniku újmy 
nebo škody by takové třetí osoby mohly 
uplatňovat pouze nárok na odškodnění na 
základě subjektivní odpovědnosti za škodu 
a mohlo by pro ně být obtížné prokázat 
zavinění provozovatelem systému UI;

10. soudí, že pravidla pro odpovědnost 
týkající se provozovatele by se měla 
vztahovat na veškerý provoz systémů UI, 
nehledě na to, kde jsou provozovány nebo 
zda se jedná o reálný či virtuální provoz; 
připomíná, že provoz na veřejných 
místech, který vystavuje riziku mnoho 
třetích osob, představuje nicméně případ, 
který je třeba pečlivěji zvážit; domnívá se, 
že potenciální poškození si často provozu 
systému UI nejsou vědomi a zpravidla 
nemají s provozovatelem smluvní vztahy, 
na jejichž základě by mohli uplatnit nárok 
na odškodnění; poznamenává, že v případě 
vzniku újmy nebo škody by takové třetí 
osoby mohly uplatňovat pouze nárok na 
odškodnění na základě subjektivní 
odpovědnosti za škodu a mohlo by pro ně 
být obtížné prokázat zavinění 
provozovatelem systému UI;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že je vhodné definovat 11. domnívá se, že je vhodné definovat 
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provozovatele jako osobu, která rozhoduje 
o používání systému UI, kontroluje riziko 
spojené s jeho používáním a má z jeho 
provozu prospěch; domnívá se, že kontrola 
by se zde měla chápat jako každá činnost 
provozovatele, která ovlivňuje způsob 
provozování systému od začátku do konce 
nebo která mění konkrétní funkce či 
procesy v rámci daného systému;

provozovatele jako osobu, která rozhoduje 
o používání systému UI, kontroluje riziko 
spojené s jeho používáním a má z jeho 
provozu prospěch; domnívá se, že kontrola 
by se zde měla chápat jako každá činnost 
provozovatele, která ovlivňuje způsob 
provozování systému od začátku do konce 
nebo která mění konkrétní funkce či 
procesy v rámci daného systému; zastává 
názor, že osoby pověřené zaváděním by 
měly sledovat dobré úmysly vývojářů v 
celém hodnotovém řetězci s cílem zajistit 
ochranu spotřebitelů prostřednictvím 
důvěryhodné UI;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
provozovatele jako osobu, která rozhoduje 
o používání systému UI, kontroluje riziko 
spojené s jeho používáním a má z jeho 
provozu prospěch; domnívá se, že kontrola 
by se zde měla chápat jako každá činnost 
provozovatele, která ovlivňuje způsob 
provozování systému od začátku do konce 
nebo která mění konkrétní funkce či 
procesy v rámci daného systému;

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
operátora jako osobu, která má určitou 
kontrolu nad riziky spojenými s provozem 
a fungováním systému UI a má z něj 
prospěch; domnívá se, že kontrola by zde 
měla být chápána jako každá činnost 
operátora, která má vliv na provoz 
systému UI, respektive na to, v jaké míře 
jsou možným rizikům systému vystaveny 
třetí strany; domnívá se, že tyto činnosti 
by mohly mít dopad na provoz od začátku 
až do konce určením vstupů, výstupů nebo 
výsledků nebo změnit konkrétní funkce či 
procesy v rámci daného systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
provozovatele jako osobu, která rozhoduje 
o používání systému UI, kontroluje riziko 
spojené s jeho používáním a má z jeho 
provozu prospěch; domnívá se, že kontrola 
by se zde měla chápat jako každá činnost 
provozovatele, která ovlivňuje způsob 
provozování systému od začátku do konce 
nebo která mění konkrétní funkce či 
procesy v rámci daného systému;

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
provozovatele jako fyzickou nebo 
právnickou osobu, která se účastní 
uvádění systému UI na trh nebo jeho 
zpřístupňování uživatelům, zabezpečování 
jeho dostupnosti a řízení a sledování 
systému; domnívá se, že kontrola by se zde 
měla chápat jako každá činnost 
provozovatele, která ovlivňuje způsob 
provozování systému od začátku do konce 
nebo která mění konkrétní funkce či 
procesy v rámci daného systému;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
provozovatele jako osobu, která rozhoduje 
o používání systému UI, kontroluje riziko 
spojené s jeho používáním a má z jeho 
provozu prospěch; domnívá se, že 
kontrola by se zde měla chápat jako každá 
činnost provozovatele, která ovlivňuje 
způsob provozování systému od začátku 
do konce nebo která mění konkrétní 
funkce či procesy v rámci daného 
systému;

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
frontendového operátora jako osobu, která 
má prospěch z používání, vlastností a 
funkcí systému UI; domnívá se, že 
backendový operátor je definován jako 
osoba, která soustavně vymezuje prvky 
příslušné technologie a poskytuje základní 
a průběžnou backendovou podporu, a 
proto má skutečný vliv na rizika provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Sergey Lagodinsky
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
provozovatele jako osobu, která rozhoduje 
o používání systému UI, kontroluje riziko 
spojené s jeho používáním a má z jeho 
provozu prospěch; domnívá se, že kontrola 
by se zde měla chápat jako každá činnost 
provozovatele, která ovlivňuje způsob 
provozování systému od začátku do konce 
nebo která mění konkrétní funkce či 
procesy v rámci daného systému;

11. domnívá se, že je vhodné definovat 
operátora jako osobu, která kontroluje 
riziko spojené s používáním systému UI 
a má z jeho provozu prospěch; domnívá se, 
že kontrola by se zde měla chápat jako 
každá činnost operátora, která ovlivňuje 
způsob provozování systému od začátku 
do konce nebo která mění konkrétní funkce 
či procesy v rámci daného systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více provozovatelů; 
domnívá se, že v takovém případě by měli 
nést všichni provozovatelé společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, přičemž by měli 
právo vznášet vůči sobě navzájem 
proporcionální regresní nároky;

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více operátorů, 
například backendový a frontendový 
operátor; domnívá se, že v takovém 
případě by měli nést všichni operátoři 
společnou a nerozdílnou odpovědnost, 
přičemž by měli právo vznášet vůči sobě 
navzájem proporcionální regresní nároky 
úměrné míře vlivu každé ze stran na 
zhmotněné riziko;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více provozovatelů; 
domnívá se, že v takovém případě by měli 
nést všichni provozovatelé společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, přičemž by měli 
právo vznášet vůči sobě navzájem 
proporcionální regresní nároky;

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více provozovatelů; 
domnívá se, že v takovém případě by měli 
nést všichni provozovatelé společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, přičemž by měli 
právo vznášet vůči sobě navzájem 
proporcionální regresní nároky 
odpovídající míře vlivu na provozní riziko;

Or. ro

Pozměňovací návrh 96
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více provozovatelů; 
domnívá se, že v takovém případě by měli 
nést všichni provozovatelé společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, přičemž by měli 
právo vznášet vůči sobě navzájem 
proporcionální regresní nároky;

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více operátorů; 
domnívá se, že v takovém případě by měli 
nést všichni operátoři, popřípadě uživatelé 
společnou a nerozdílnou odpovědnost, 
přičemž by měli právo vznášet vůči sobě 
navzájem proporcionální regresní nároky;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více provozovatelů; 
domnívá se, že v takovém případě by měli 
nést všichni provozovatelé společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, přičemž by měli 
právo vznášet vůči sobě navzájem 

12. poznamenává, že mohou nastat 
situace, kdy existuje více frontendových a 
backendových operátorů; domnívá se, že v 
takovém případě by měli nést všichni z 
nich společnou a nerozdílnou odpovědnost, 
přičemž by měli právo vznášet vůči sobě 
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proporcionální regresní nároky; navzájem proporcionální regresní nároky;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že přiznání právní 
subjektivity umělé inteligenci není 
nezbytné ani žádoucí, neboť škody 
způsobené fungováním této nové 
technologie mohou a měly by být přičítány 
odpovědnému výrobci nebo provozovateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pravidla pro odpovědnost rozlišená podle 
rizik

Přístup nezohledňující rizika ve fázi 
odpovědnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 13. připomíná, že ve fázi řešení otázky 
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je druh systému UI, který provozovatel 
řídí; poznamenává, že rizikový systém UI 
může ohrožovat širokou veřejnost v daleko 
větří míře; domnívá se, že vzhledem k 
právním výzvám, které systémy UI 
znamenají pro stávající režimy 
odpovědnosti, je vhodné pro takové 
rizikové systémy UI stanovit režim 
objektivní odpovědnosti;

odpovědnosti není vhodné přistupovat k 
umělé inteligenci na základě posuzování 
rizik, neboť vznikla škoda a ukázalo se, že 
dotčený produkt je rizikový; konstatuje, že 
i aplikace s takzvaným nízkým rizikem 
mohou způsobit závažnou újmu nebo 
škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 
je druh systému UI, který provozovatel 
řídí; poznamenává, že rizikový systém UI 
může ohrožovat širokou veřejnost v daleko 
větří míře; domnívá se, že vzhledem k 
právním výzvám, které systémy UI 
znamenají pro stávající režimy 
odpovědnosti, je vhodné pro takové 
rizikové systémy UI stanovit režim 
objektivní odpovědnosti;

13. uznává, že rozhodujícím faktorem s 
ohledem na odpovědnost je druh systému 
UI, který provozovatel řídí; poznamenává, 
že systém UI s neoddělitelným vysokým 
rizikem může ohrožovat širokou veřejnost 
v daleko větší míře; domnívá se, že 
vzhledem k právním výzvám, které 
systémy UI znamenají pro stávající režimy 
odpovědnosti, je vhodné pro takové 
rizikové systémy UI stanovit režim 
objektivní odpovědnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 
je druh systému UI, který provozovatel 
řídí; poznamenává, že rizikový systém UI 

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 
je druh systému UI, který operátor řídí; 
poznamenává, že vysoce rizikový a 
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může ohrožovat širokou veřejnost v daleko 
větří míře; domnívá se, že vzhledem k 
právním výzvám, které systémy UI 
znamenají pro stávající režimy 
odpovědnosti, je vhodné pro takové 
rizikové systémy UI stanovit režim 
objektivní odpovědnosti;

autonomně jednající systém UI může 
ohrožovat širokou veřejnost v daleko větší 
míře; domnívá se, že vzhledem k právním 
výzvám, které systémy UI znamenají pro 
stávající režimy odpovědnosti, je vhodné 
pro takové rizikové autonomní systémy UI 
stanovit režim objektivní odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 
je druh systému UI, který provozovatel 
řídí; poznamenává, že rizikový systém UI 
může ohrožovat širokou veřejnost v daleko 
větří míře; domnívá se, že vzhledem k 
právním výzvám, které systémy UI 
znamenají pro stávající režimy 
odpovědnosti, je vhodné pro takové 
rizikové systémy UI stanovit režim 
objektivní odpovědnosti;

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 
je druh systému UI, který provozovatel 
řídí; poznamenává, že rizikový systém UI 
může ohrožovat širokou veřejnost v daleko 
větří míře; domnívá se, že vzhledem k 
právním výzvám, které systémy UI 
znamenají pro stávající režimy 
občanskoprávní odpovědnosti, je vhodné 
pro takové rizikové systémy UI stanovit 
společný režim objektivní odpovědnosti;

Or. bg

Pozměňovací návrh 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 
je druh systému UI, který provozovatel 
řídí; poznamenává, že rizikový systém UI 
může ohrožovat širokou veřejnost v daleko 
větří míře; domnívá se, že vzhledem k 
právním výzvám, které systémy UI 

13. uznává, že rozhodujícím faktorem 
je druh systému UI, který operátor řídí; 
poznamenává, že rizikový systém UI může 
ohrožovat širokou veřejnost v daleko větří 
míře; domnívá se, že vzhledem k právním 
výzvám, které systémy UI znamenají pro 
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znamenají pro stávající režimy 
odpovědnosti, je vhodné pro takové 
rizikové systémy UI stanovit režim 
objektivní odpovědnosti;

stávající režimy odpovědnosti, je vhodné 
pro takové rizikové systémy UI stanovit 
režim objektivní odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní 
fungování má značný potenciál přivodit 
jedné či více osobám újmu náhodným 
způsobem, který není možné předpovědět; 
domnívá se, že významnost tohoto 
potenciálu závisí na souhře mezi 
závažností možné újmy, pravděpodobností, 
že riziko vznikne, a způsobem, jakým se 
systém umělé inteligence využívá;

14. zdůrazňuje, že k modelu 
odpovědnosti za produkty obsahující 
systémy umělé inteligence je zapotřebí 
přistupovat ve dvou krocích: za prvé je 
třeba stanovit subjektivní odpovědnost 
frontendového operátora za škodu, na 
jejímž základě by měla postižená osoba 
právo požadovat náhradu škody, přičemž 
by měl mít frontendový operátor možnost 
prokázat, že škodu nezavinil tím, že plní 
povinnost poskytnutí péče, tj. pravidelně 
instaluje veškeré dostupné aktualizace; je-
li tato povinnost splněna, předpokládá se 
dodržení zásady náležité péče; za druhé, v 
případě, že nelze doložit zavinění 
frontendovým operátorem, nese objektivní 
odpovědnost backendový; konstatuje, že 
tento postup sestávající ze dvou kroků je 
nezbytně nutný, aby bylo zajištěno, že 
poškození budou za škody způsobené 
systémy řízenými umělou inteligencí 
účinně odškodněni;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám újmu náhodným způsobem, který 
není možné předpovědět; domnívá se, že 
významnost tohoto potenciálu závisí 
na souhře mezi závažností možné újmy, 
pravděpodobností, že riziko vznikne, 
a způsobem, jakým se systém umělé 
inteligence využívá;

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám újmu náhodným způsobem, který 
není možné předpovědět; domnívá se, že 
při určování, zda je systém UI vysoce 
rizikový, je třeba brát v úvahu také 
odvětví, v nichž lze očekávat významná 
rizika, a povahu prováděných činností; 
domnívá se, že významnost tohoto 
potenciálu závisí na souhře mezi 
závažností možné újmy, pravděpodobností, 
že riziko vznikne, a způsobem, jakým se 
systém umělé inteligence využívá;

Or. bg

Pozměňovací návrh 107
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám újmu náhodným způsobem, který 
není možné předpovědět; domnívá se, že 
významnost tohoto potenciálu závisí 
na souhře mezi závažností možné újmy, 
pravděpodobností, že riziko vznikne, 
a způsobem, jakým se systém umělé 
inteligence využívá;

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám újmu způsobem, který je založen 
na autonomním rozhodování o 
technologii, a není proto možné jej 
předpovědět; domnívá se, že významnost 
tohoto potenciálu závisí na souhře mezi 
závažností možné újmy, pravděpodobností, 
že riziko vznikne, a způsobem, jakým se 
systém umělé inteligence využívá;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám újmu náhodným způsobem, který 
není možné předpovědět; domnívá se, že 
významnost tohoto potenciálu závisí 
na souhře mezi závažností možné újmy, 
pravděpodobností, že riziko vznikne, 
a způsobem, jakým se systém umělé 
inteligence využívá;

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám újmu náhodným způsobem, který 
jde nad rámec toho, co lze rozumně 
očekávat od jeho zamýšleného použití; 
domnívá se, že významnost tohoto 
potenciálu závisí na souhře mezi 
závažností možné újmy, pravděpodobností, 
že riziko vznikne, a způsobem, jakým se 
systém umělé inteligence využívá;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám újmu náhodným způsobem, který 
není možné předpovědět; domnívá se, že 
významnost tohoto potenciálu závisí 
na souhře mezi závažností možné újmy, 
pravděpodobností, že riziko vznikne, 
a způsobem, jakým se systém umělé 
inteligence využívá;

14. domnívá se, že systém UI je 
rizikový, pokud jeho autonomní fungování 
má značný potenciál přivodit jedné či více 
osobám fyzickou, psychickou nebo 
duševní újmu náhodným způsobem, který 
není možné předpovědět; domnívá se, že 
významnost tohoto potenciálu závisí 
na souhře mezi závažností možné újmy, 
pravděpodobností, že riziko vznikne, 
a způsobem, jakým se systém umělé 
inteligence využívá;

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Emmanuel Maurel



AM\1205914CS.docx 59/153 PE652.460v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení 
skupiny zúčastněných stran;

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízenou Evropskou agenturou pro 
umělou inteligenci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na 
vyčerpávajícím seznamu v příloze 
navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
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obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran; je rovněž toho názoru, 
že Evropský parlament by měl jmenovat 
poradní odborníky, kteří by poskytovali 
poradenství nově zřízenému stálému 
výboru.

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran, s přidáním odborníků 
na etiku, antropologů, sociologů a 
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specialistů na duševní zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu 
v příloze navrhovaného nařízení; uznává, 
že s ohledem na rychlý technický rozvoj 
a na požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení 
skupiny zúčastněných stran;

15. poukazuje na to, že přístup k 
umělé inteligenci založený na riziku v 
rámci stávajícího rámce odpovědnosti by 
mohl vést ke zbytečné fragmentaci v celé 
EU, což by vytvářelo právní nejistotu, 
výkladové problémy a nejasnosti mezi 
uživateli, již by čelili různým úrovním 
ochrany v závislosti na tom, zda je systém 
UI klasifikován jako vysoce nebo nízko 
rizikový, což uživatelé nemohou posoudit 
sami; domnívá se, že jakmile dojde ke 
vzniku škody, není podstatné, zda byl 
systém UI klasifikován jako 
vysokokorizikový či nízkorizikový, ale zda 
mohou dotčené osoby získat plnou 
náhradu škody bez ohledu na kategorii 
rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu 

15. uznává, že s ohledem na rychlý 
technický rozvoj a na požadované odborné 
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v příloze navrhovaného nařízení; uznává, 
že s ohledem na rychlý technický rozvoj 
a na požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

znalosti by měla Komise vypracovat 
seznam vysoce rizikových systémů umělé 
inteligence prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci, k němuž může 
Evropský parlament vznést námitky; 
domnívá se, že Komise by měla úzce 
spolupracovat s nově zřízeným stálým 
výborem, který by byl obdobou stávajícího 
Stálého výboru pro prekurzory nebo 
Technického výboru pro motorová vozidla, 
v nichž působí národní odborníci z 
členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každé tři měsíce 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
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mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komise 
by měla úzce spolupracovat s nově 
zřízeným stálým výborem, který by byl 
obdobou stávajícího Stálého výboru pro 
prekurzory nebo Technického výboru pro 
motorová vozidla, v nichž působí národní 
odborníci z členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

15. doporučuje, aby byly všechny 
rizikové systémy UI uvedeny na seznamu v 
příloze navrhovaného nařízení; uznává, že 
s ohledem na rychlý technický rozvoj a na 
požadované odborné znalosti by měla 
Komise tuto přílohu každých šest měsíců 
přehodnotit a v případě nutnosti ji 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci změnit; domnívá se, že Komisi 
by měl informovat nově zřízený stálý 
výbor, který by byl obdobou stávajícího 
Stálého výboru pro prekurzory nebo 
Technického výboru pro motorová vozidla, 
v nichž působí národní odborníci z 
členských států a představitelé 
zúčastněných stran; domnívá se, že 
vyvážené složení „odborné skupiny na 
vysoké úrovni pro umělou inteligenci“ by 
mohlo být příkladem pro sestavení skupiny 
zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15a. konstatuje, že vývoj technologií 
založených na umělé inteligenci je velmi 
dynamický a neustále se zrychluje; 
zdůrazňuje, že k zajištění odpovídající 
ochrany uživatelů je potřebný zrychlený 
přístup k analýze nových zařízení a 
systémů využívajících systémy AI, které se 
objevují na evropském trhu, pokud jde o 
potenciální rizika; doporučuje Komisi, 
aby byly všechny postupy v tomto ohledu 
co nejvíce zjednodušeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. uznává, že takto vytvořený seznam 
nemůže být vyčerpávající, zejména pokud 
jde o pravomocná rozhodnutí soudů, ve 
kterých mezitím mohly být identifikovány 
systémy UI, které na něm nejsou uvedeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v souladu se 
systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo toto 
nařízení vztahovat pouze na újmu, která 
poškozuje důležitá a zákonem zaručená 
práva, jako je právo na život, zdraví, 
tělesnou integritu nebo majetek, a mělo by 

16. domnívá se, že by toto nařízení 
mělo stanovit promlčecí lhůty a v souladu 
se systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo 
vztahovat pouze na újmu, která poškozuje 
důležitá a zákonem zaručená práva, jako je 
právo na život, zdraví, tělesnou integritu 
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stanovit částky a rozsah odškodnění, jakož 
i promlčecí lhůty;

nebo majetek, a v této souvislosti by 
Komise měla posoudit, zda by jeho 
působnost by měla být rozšířena i na 
ekonomickou škodu;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v souladu se 
systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo toto 
nařízení vztahovat pouze na újmu, která 
poškozuje důležitá a zákonem zaručená 
práva, jako je právo na život, zdraví, 
tělesnou integritu nebo majetek, a mělo by 
stanovit částky a rozsah odškodnění, jakož 
i promlčecí lhůty;

16. domnívá se, že v souladu se 
systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo toto 
nařízení vztahovat na hmotnou  i 
nehmotnou újmu, která poškozuje 
nejdůležitější a zákonem zaručená práva, 
jako je právo na život, zdraví, tělesnou, 
psychickou a duševní integritu nebo 
majetek, a mělo by stanovit orientační 
částku a rozsah odškodnění, jakož i 
promlčecí lhůty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v souladu se 
systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo toto 
nařízení vztahovat pouze na újmu, která 
poškozuje důležitá a zákonem zaručená 
práva, jako je právo na život, zdraví, 
tělesnou integritu nebo majetek, a mělo by 
stanovit částky a rozsah odškodnění, jakož 

16. domnívá se, že vzhledem ke 
zvláštní povaze systémů umělé inteligence 
by se navrhované nařízení mělo vztahovat 
jak na hmotnou, tak i nehmotnou škodu, 
včetně škod na nehmotném majetku a 
datech, jako je ztráta nebo únik dat, a 
mělo by zajistit, aby byla škoda vždy plně 
kompenzována v souladu se základním 
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i promlčecí lhůty; právem na náhradu způsobené škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v souladu se 
systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo toto 
nařízení vztahovat pouze na újmu, která 
poškozuje důležitá a zákonem zaručená 
práva, jako je právo na život, zdraví, 
tělesnou integritu nebo majetek, a mělo by 
stanovit částky a rozsah odškodnění, jakož 
i promlčecí lhůty;

16. domnívá se, že by se mělo toto 
nařízení vztahovat pouze na újmu, která 
poškozuje důležitá a zákonem zaručená 
práva, jako je právo na život, zdraví, 
tělesnou integritu, majetek a významnou 
nehmotnou škodu, která vede k 
hospodářské ztrátě, a mělo by stanovit 
částky a rozsah odškodnění, jakož i 
promlčecí lhůty;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že v souladu se 
systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo toto 
nařízení vztahovat pouze na újmu, která 
poškozuje důležitá a zákonem zaručená 
práva, jako je právo na život, zdraví, 
tělesnou integritu nebo majetek, a mělo by 
stanovit částky a rozsah odškodnění, jakož 
i promlčecí lhůty;

16. domnívá se, že v souladu se 
systémy členských států v oblasti 
objektivní odpovědnosti by se mělo toto 
nařízení vztahovat pouze na újmu, která 
poškozuje důležitá a zákonem zaručená 
práva, jako je právo na život, zdraví, 
tělesnou integritu nebo majetek, a mělo by 
stanovit rozsah odškodnění, jakož i 
promlčecí lhůty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, 
i nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění provozovatelem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, i 
nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění provozovatelem;

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, i 
nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění provozovatelem; 
domnívá se v této souvislosti, že 
vnitrostátní právní předpisy, které 
upravují částky a rozsah odškodnění a 
promlčecí lhůtu pro podání žádosti o 
náhradu škody způsobené systémem 
umělé inteligence, jsou stále použitelné;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 126
Emil Radev

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, i 
nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění provozovatelem;

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, i 
nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění provozovatelem a že 
ačkoli je domněnka zavinění vyvratitelná, 
důkazní břemeno nese provozovatel;

Or. bg

Pozměňovací návrh 127
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, i 
nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění provozovatelem;

17. stanovuje, že na kritéria pro 
stanovení úrovně rizika škody nebo újmy 
způsobené systémy UI, které nejsou 
uvedeny na seznamu v příloze 
navrhovaného nařízení, se bude i nadále 
vztahovat subjektivní odpovědnost;

 domnívá se, že v zájmu postižené osoby 
by měla nicméně platit presumpce zavinění 
operátorem, který se může zprostit 
odpovědnosti předložením důkazu o 
splnění náležité péče;

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, i 
nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění provozovatelem;

17. stanovuje, aby se na veškerou 
činnost, veškerá zařízení nebo procesy 
řízené systémy UI, které způsobí újmu 
nebo škodu, ale nejsou uvedeny na 
seznamu v příloze navrhovaného nařízení, i 
nadále vztahovala subjektivní 
odpovědnost; domnívá se, že v zájmu 
postižené osoby by měla nicméně platit 
presumpce zavinění operátorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že odpovědnost 
výrobce za systém nebo zařízení založená 
na řešeních v oblasti umělé inteligence by 
měla být důsledně vázána na nemožnost 
smluvně vyloučit občanskoprávní 
odpovědnost v tomto ohledu – včetně 
vztahů mezi podniky a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. žádá Komisi, aby posoudila, zda je 
třeba regulovat smlouvy, aby se zabránilo 
smluvním ustanovením o vyloučení 
odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že odpovědnostní 
riziko je jedním z klíčových faktorů, který 
je charakteristický pro úspěch nových 
technologií, produktů a služeb; pozoruje, 
že náležité krytí rizik má rovněž zásadní 
význam pro ujištění veřejnosti o tom, že 
může novým technologiím důvěřovat 
navzdory tomu, že je možné utrpět újmu 
nebo čelit právním nárokům postižené 
osoby;

18. domnívá se, že odpovědnostní 
riziko je jedním z klíčových faktorů, který 
je charakteristický pro úspěch nových 
technologií, produktů a služeb; pozoruje, 
že náležité krytí rizik má rovněž zásadní 
význam pro ujištění veřejnosti o tom, že 
může novým technologiím důvěřovat 
navzdory tomu, že je možné utrpět újmu 
nebo čelit právním nárokům postižené 
osoby; současně bere na vědomí, že tento 
regulační systém se zaměřuje na potřebu 
využívat a zlepšovat výhody systémů UI a 
zároveň zavést spolehlivé záruky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 132
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že odpovědnostní 
riziko je jedním z klíčových faktorů, který 
je charakteristický pro úspěch nových 

18. domnívá se, že odpovědnostní krytí 
je jedním z klíčových faktorů, který je 
charakteristický pro úspěch nových 
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technologií, produktů a služeb; pozoruje, 
že náležité krytí rizik má rovněž zásadní 
význam pro ujištění veřejnosti o tom, že 
může novým technologiím důvěřovat 
navzdory tomu, že je možné utrpět újmu 
nebo čelit právním nárokům postižené 
osoby;

technologií, produktů a služeb; pozoruje, 
že náležité krytí odpovědnosti má rovněž 
zásadní význam pro ujištění veřejnosti o 
tom, že může novým technologiím 
důvěřovat navzdory tomu, že je možné 
utrpět újmu nebo čelit právním nárokům 
postižené osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. domnívá se, že odpovědnostní 
riziko je jedním z klíčových faktorů, který 
je charakteristický pro úspěch nových 
technologií, produktů a služeb; pozoruje, 
že náležité krytí rizik má rovněž zásadní 
význam pro ujištění veřejnosti o tom, že 
může novým technologiím důvěřovat 
navzdory tomu, že je možné utrpět újmu 
nebo čelit právním nárokům postižené 
osoby;

18. domnívá se, že tento režim 
odpovědnosti, který zaručuje plnou 
náhradu za veškeré škody způsobené 
systémy UI, znamená, že jejich vývojáři a 
výrobci musí věnovat větší pozornost 
bezpečnosti těchto systémů ; poukazuje na 
to , že pro zajištění důvěry veřejnosti v 
novou technologii je zásadní plné pokrytí 
rizik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je si vědom, že nejistota ohledně 
rizik by neměla být nepřiměřeně vysoká, a 
tudíž představovat překážku pro výzkum a 
inovace; navrhuje, aby byl vytvořen 
zvláštní mechanismus mezi Komisí a 
odvětvím pojišťovnictví s cílem řešit 



PE652.460v01-00 72/153 AM\1205914CS.docx

CS

případnou nejistotu v odvětví 
pojišťovnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že vzhledem ke 
značnému potenciálu způsobení újmy a s 
ohledem na směrnici 2009/103ES7 by 
všichni provozovatelé rizikových systémů 
UI uvedených v příloze navrhovaného 
nařízení měli mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti; domnívá se, že povinný 
režim pojištění týkající se rizikových 
systémů UI by měl pokrývat částky a 
rozsah odškodnění, které jsou uvedeny v 
navrhovaném nařízení;

19. je toho názoru, že povinný systém 
pojištění všech systémů UI není správným 
přístupem;

_________________

7 Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že vzhledem ke 
značnému potenciálu způsobení újmy a s 
ohledem na směrnici 2009/103ES7 by 
všichni provozovatelé rizikových systémů 
UI uvedených v příloze navrhovaného 
nařízení měli mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti; domnívá se, že povinný 

19. je toho názoru, že vzhledem ke 
značnému potenciálu způsobení újmy a s 
ohledem na směrnici 2009/103ES by 
všichni operátoři rizikových systémů UI 
uvedených v příloze navrhovaného 
nařízení měli mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti; domnívá se, že povinný 
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režim pojištění týkající se rizikových 
systémů UI by měl pokrývat částky a 
rozsah odškodnění, které jsou uvedeny v 
navrhovaném nařízení;

režim pojištění týkající se rizikových 
systémů UI by měl pokrývat částky a 
rozsah odškodnění, které jsou uvedeny v 
navrhovaném nařízení; je si vědom toho, že 
tato technologie je v současnosti stále 
velmi vzácná, neboť předpokládá vysokou 
míru autonomního rozhodování, a z 
tohoto důvodu jsou současné návrhy 
většinou orientovány na budoucnost;

_________________ _________________
7 Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11. 7 Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že vzhledem ke 
značnému potenciálu způsobení újmy a s 
ohledem na směrnici 2009/103ES7 by 
všichni provozovatelé rizikových systémů 
UI uvedených v příloze navrhovaného 
nařízení měli mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti; domnívá se, že povinný 
režim pojištění týkající se rizikových 
systémů UI by měl pokrývat částky a 
rozsah odškodnění, které jsou uvedeny v 
navrhovaném nařízení;

19. je toho názoru, že vzhledem ke 
značnému potenciálu způsobení újmy a s 
ohledem na směrnici 2009/103ES7 by 
všichni provozovatelé rizikových systémů 
UI uvedených v příloze navrhovaného 
nařízení měli mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti;

_________________ _________________
7 Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11. 7 Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. je toho názoru, že vzhledem ke 
značnému potenciálu způsobení újmy a s 
ohledem na směrnici 2009/103ES7 by 
všichni provozovatelé rizikových systémů 
UI uvedených v příloze navrhovaného 
nařízení měli mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti; domnívá se, že povinný 
režim pojištění týkající se rizikových 
systémů UI by měl pokrývat částky a 
rozsah odškodnění, které jsou uvedeny v 
navrhovaném nařízení;

19. je toho názoru, že vzhledem ke 
značnému potenciálu způsobení újmy a s 
ohledem na směrnici 2009/103ES by 
všichni operátoři rizikových systémů UI 
uvedených v příloze navrhovaného 
nařízení měli mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti; domnívá se, že povinný 
režim pojištění týkající se rizikových 
systémů UI by měl pokrývat částky a 
rozsah odškodnění, které jsou uvedeny v 
navrhovaném nařízení;

_________________ _________________
7 Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11. 7 Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že evropský 
mechanismus odškodňování, který by byl 
financován z veřejných prostředků, 
nepředstavuje ten pravý způsob, jak řešit 
případné nedostatky v oblasti pojištění; je 
toho názoru, že s ohledem na dobré 
zkušenosti s „regulačními pískovišti“ v 
sektoru finančních technologií by mělo 
být úkolem pojistného trhu, aby upravil 
stávající produkty nebo vytvořil nové 
pojistky pro četná odvětví a rozličné 
technologie, produkty a služby využívající 
systémy UI;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 140
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že evropský 
mechanismus odškodňování, který by byl 
financován z veřejných prostředků, 
nepředstavuje ten pravý způsob, jak řešit 
případné nedostatky v oblasti pojištění; je 
toho názoru, že s ohledem na dobré 
zkušenosti s „regulačními pískovišti“ v 
sektoru finančních technologií by mělo 
být úkolem pojistného trhu, aby upravil 
stávající produkty nebo vytvořil nové 
pojistky pro četná odvětví a rozličné 
technologie, produkty a služby využívající 
systémy UI;

20. domnívá se, že evropský 
mechanismus odškodňování, který by byl 
financován z veřejných prostředků, 
nepředstavuje ten pravý způsob, jak řešit 
případné nedostatky v oblasti pojištění; je 
toho názoru, že nedostatek údajů o rizicích 
spojených s systémy AI ztěžuje možnost, 
aby pojišťovnictví přicházelo s 
upravenými nebo novými pojistnými 
produkty; domnívá se, že ponechání 
vytvoření povinného pojištění plně na trhu 
by pravděpodobně vedlo k vytvoření 
univerzálního přístupu s nepřiměřenými 
vysokými cenami a chybnými pobídkami, 
což by operátory vedlo k tomu, aby volili 
nejlevnějším pojištění, a nikoli to s 
nejlepším pojistným krytím; domnívá se, 
že Komise by měla úzce spolupracovat s 
odvětvím pojišťovnictví  s cílem zjistit, jak 
mohou být využity data a inovativní 
modely k vytvoření pojištění, které bude 
nabízet dostatečné krytí za dostupnou 
cenu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že evropský 
mechanismus odškodňování, který by byl 
financován z veřejných prostředků, 
nepředstavuje ten pravý způsob, jak řešit 
případné nedostatky v oblasti pojištění; je 
toho názoru, že s ohledem na dobré 

20. je toho názoru, že s ohledem na 
dobré zkušenosti s „regulačními pískovišti“ 
v sektoru finančních technologií by mělo 
být úkolem pojistného trhu, aby upravil 
stávající produkty nebo vytvořil nové 
pojistky pro četná odvětví a rozličné 
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zkušenosti s „regulačními pískovišti“ v 
sektoru finančních technologií by mělo být 
úkolem pojistného trhu, aby upravil 
stávající produkty nebo vytvořil nové 
pojistky pro četná odvětví a rozličné 
technologie, produkty a služby využívající 
systémy UI;

technologie, produkty a služby využívající 
systémy UI;

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že evropský 
mechanismus odškodňování, který by byl 
financován z veřejných prostředků, 
nepředstavuje ten pravý způsob, jak řešit 
případné nedostatky v oblasti pojištění; je 
toho názoru, že s ohledem na dobré 
zkušenosti s „regulačními pískovišti“ v 
sektoru finančních technologií by mělo 
být úkolem pojistného trhu, aby upravil 
stávající produkty nebo vytvořil nové 
pojistky pro četná odvětví a rozličné 
technologie, produkty a služby využívající 
systémy UI;

20. zdůrazňuje, že pouze důvod, že 
škodu nebo újmu nezpůsobí člověk, by 
neměl omezovat rozsah škod, které mohou 
být nahrazeny, ani by neměl omezovat 
formy odškodnění, které může být 
nabídnuto straně, která škodu nebo újmu 
utrpěla;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. domnívá se, že evropský 
mechanismus odškodňování, který by byl 
financován z veřejných prostředků, 

20. domnívá se, že evropský 
mechanismus odškodňování, který by byl 
financován z veřejných prostředků, 
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nepředstavuje ten pravý způsob, jak řešit 
případné nedostatky v oblasti pojištění; je 
toho názoru, že s ohledem na dobré 
zkušenosti s „regulačními pískovišti“ v 
sektoru finančních technologií by mělo být 
úkolem pojistného trhu, aby upravil 
stávající produkty nebo vytvořil nové 
pojistky pro četná odvětví a rozličné 
technologie, produkty a služby využívající 
systémy UI;

nepředstavuje ten pravý způsob, jak řešit 
případné nedostatky v oblasti pojištění; je 
toho názoru, že i přes výše uvedený 
mechanismus mezi Komisí a odvětvím 
pojišťovnictví a s ohledem na dobré 
zkušenosti s „regulačními pískovišti“ v 
sektoru finančních technologií by mělo být 
úkolem pojistného trhu, aby upravil 
stávající produkty nebo vytvořil nové 
pojistky pro četná odvětví a rozličné 
technologie, produkty a služby využívající 
systémy UI;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Tato zpráva se zaměřuje na důležitý aspekt 
digitalizace, jež je sama o sobě formována 
pod vlivem přeshraniční činnosti a globální 
hospodářské soutěže. Vodítkem by měly 
být tyto zásady:

Tato zpráva se zaměřuje na důležitý aspekt 
digitalizace, jež je sama o sobě formována 
pod vlivem přeshraniční činnosti, globální 
hospodářské soutěže a základních 
společenských hledisek. Vodítkem by 
měly být tyto zásady:

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- K dosažení skutečného jednotného 
digitálního trhu je nutná úplná harmonizace 
na základě nařízení.

- K dosažení skutečného jednotného 
digitálního trhu je nutná úplná harmonizace 
na základě nařízení s cílem nesnižovat 
právní ochranu občanů v celé Unii .
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Or. en

Pozměňovací návrh 146
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Nové právní výzvy, které s sebou 
nese zavádění systémů umělé inteligence 
(UI), je třeba řešit zajištěním maximální 
právní jistoty pro výrobce, provozovatele, 
postižené osoby a všechny další třetí 
strany.

- Nové právní výzvy, které s sebou 
nese vývoj systémů umělé inteligence (UI), 
je třeba řešit zajištěním maximální právní 
jistoty v celém řetězci odpovědnosti, a to i 
pro výrobce, provozovatele, postižené 
osoby a všechny další třetí strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Nové právní výzvy, které s sebou 
nese zavádění systémů umělé inteligence 
(UI), je třeba řešit zajištěním maximální 
právní jistoty pro výrobce, provozovatele, 
postižené osoby a všechny další třetí 
strany.

- Nové právní výzvy, které s sebou 
nese zavádění systémů umělé inteligence 
(UI), je třeba řešit zajištěním maximální 
právní jistoty pro výrobce, frontendového 
operátora, backendového operátora,  
postižené osoby a všechny další třetí 
strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Nové právní výzvy, které s sebou 
nese zavádění systémů umělé inteligence 
(UI), je třeba řešit zajištěním maximální 
právní jistoty pro výrobce, provozovatele, 
postižené osoby a všechny další třetí 
strany.

- Nové právní výzvy, které s sebou 
nese zavádění systémů umělé inteligence 
(UI), je třeba řešit zajištěním maximální 
právní jistoty pro výrobce, operátora, 
postižené osoby a všechny další třetí 
strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Regulace této oblasti by neměla být 
nadměrná, neboť to by bránilo evropským 
inovacím ve sféře UI, zejména v případech, 
kdy technologii, produkty či služby vyvíjí 
malé a střední podniky nebo začínající 
podniky.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Regulace této oblasti by neměla být 
nadměrná, neboť to by bránilo evropským 
inovacím ve sféře UI, zejména v případech, 
kdy technologii, produkty či služby vyvíjí 
malé a střední podniky nebo začínající 
podniky.

- Regulace této oblasti by neměla být 
nadměrná a musíme zabránit přebujelé 
byrokracii, neboť to by bránilo evropským 
inovacím ve sféře UI, zejména v případech, 
kdy technologii, produkty či služby vyvíjí 
malé a střední podniky nebo začínající 
podniky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 151
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Regulace této oblasti by neměla být 
nadměrná, neboť to by bránilo evropským 
inovacím ve sféře UI, zejména v případech, 
kdy technologii, produkty či služby vyvíjí 
malé a střední podniky nebo začínající 
podniky.

- Regulace této oblasti by neměla být 
nadměrná a neměla by panovat právní 
nejistota, neboť to by bránilo evropským 
inovacím ve sféře UI, zejména v případech, 
kdy technologii, produkty či služby vyvíjí 
malé a střední podniky nebo začínající 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 3 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- normy občanskoprávní odpovědnosti v 
oblasti umělé inteligence by měly usilovat 
o rovnováhu mezi ochranou na jedné 
straně veřejných a na druhé straně 
podnikatelských pobídek k investicím do 
inovací, zejména systémů UI;

Or. ro

Pozměňovací návrh 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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- Místo nahrazování stávajících 
režimů odpovědnosti, které fungují dobře, 
bychom měli provést několik specifických 
úprav, kterými bychom zavedli nové 
podněty zaměřené na budoucnost.

- Místo nahrazování stávajících 
režimů odpovědnosti, které fungují dobře, 
bychom měli provést několik specifických 
úprav, kterými bychom zavedli myšlenky, 
které by byly právně proveditelné a 
přizpůsobené specifickým rysům systémů 
umělé inteligence.

Or. fr

Pozměňovací návrh 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Místo nahrazování stávajících 
režimů odpovědnosti, které fungují dobře, 
bychom měli provést několik specifických 
úprav, kterými bychom zavedli nové 
podněty zaměřené na budoucnost.

- Místo nahrazování stávajících 
režimů odpovědnosti, které fungují dobře, 
bychom měli provést několik nezbytných 
úprav, kterými bychom zavedli nové 
podněty zaměřené na budoucnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Tato zpráva a směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky 
představují dva pilíře společného rámce 
pro odpovědnost za systémy UI a vyžadují 
úzkou spolupráci všech politických aktérů.

- Tato zpráva a směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky 
představují dva pilíře společného rámce 
pro odpovědnost za systémy UI a vyžadují 
úzkou spolupráci všech politických aktérů 
na unijní a vnitrostátní úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Tato zpráva a směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky 
představují dva pilíře společného rámce 
pro odpovědnost za systémy UI a vyžadují 
úzkou spolupráci všech politických aktérů.

- Tato zpráva a směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky 
představují dva pilíře společného rámce 
pro odpovědnost za systémy UI a vyžadují 
úzkou spolupráci a sladění všech 
politických aktérů.

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Občané musí mít nárok na stejnou 
úroveň ochrany a stejná práva bez ohledu 
na to, zda újmu způsobil systém UI či 
nikoliv nebo zda k újmě došlo při reálné 
nebo virtuální činnosti.

- Občané musí mít nárok na stejnou 
úroveň ochrany a stejná práva bez ohledu 
na to, zda újmu způsobil systém UI či 
nikoliv, zda k újmě došlo při reálné nebo 
virtuální činnosti nebo zda je hmotná či 
nehmotná. Jak je uvedeno ve sdělení 
Komise ze dne 19. února 2020 o  
dopadech umělé inteligence, internetu 
věcí a robotiky na bezpečnost a 
odpovědnost, měla by být v tomto právním 
předpisu EU stanovena „výslovná 
povinnost mimo jiné výrobců humanoidní 
umělé inteligence výslovně zohledňovat 
nehmotné škody, které by jejich výrobky 
mohly způsobit uživatelům, zejména 
zranitelným uživatelům, jako jsou starší 
osoby v pečovatelských zařízeních“.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 158
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Občané musí mít nárok na stejnou 
úroveň ochrany a stejná práva bez ohledu 
na to, zda újmu způsobil systém UI či 
nikoliv nebo zda k újmě došlo při reálné 
nebo virtuální činnosti.

- Občané musí mít nárok na stejnou 
úroveň ochrany a stejná práva bez ohledu 
na to, zda újmu způsobil systém UI či 
nikoliv nebo zda k újmě došlo při reálné 
nebo virtuální činnosti, aby byla posílena 
jejich důvěra v tuto novou technologii.

Or. de

Pozměňovací návrh 159
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část A – bod 1 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- Občané musí mít nárok na stejnou 
úroveň ochrany a stejná práva bez ohledu 
na to, zda újmu způsobil systém UI či 
nikoliv nebo zda k újmě došlo při reálné 
nebo virtuální činnosti.

- Občané musí mít nárok na stejnou 
úroveň ochrany a stejná práva bez ohledu 
na to, zda újmu způsobil systém UI či 
nikoliv nebo zda k újmě došlo při reálné 
nebo virtuální činnosti či zda je hmotná 
nebo nehmotná.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na článek 169 Smlouvy o 
fungování Evropské unie,
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Or. en

Pozměňovací návrh 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 
preventivně vyhýbaly. Každý rámec pro 
odpovědnost by měl zajišťovat rovnováhu 
mezi účinnou ochranou potenciálních 
poškozených a poskytnutím dostatečného 
prostoru vývoji nových technologií, 
produktů nebo služeb.

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 
preventivně vyhýbaly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 
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preventivně vyhýbaly. Každý rámec pro 
odpovědnost by měl zajišťovat rovnováhu 
mezi účinnou ochranou potenciálních 
poškozených a poskytnutím dostatečného 
prostoru vývoji nových technologií, 
produktů nebo služeb.

preventivně vyhýbaly. vzhledem k tomu, 
že každý rámec pro odpovědnost zaměřený 
na budoucnost musí vzbuzovat důvěru, 
pokud jde o bezpečnost, spolehlivost a 
konzistentnost výrobků a služeb, aby byla 
zajištěna rovnováha mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb, 
zejména v oblasti umělé inteligence;

Or. ro

Pozměňovací návrh 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 
preventivně vyhýbaly. Každý rámec pro 
odpovědnost by měl zajišťovat rovnováhu 
mezi účinnou ochranou potenciálních 
poškozených a poskytnutím dostatečného 
prostoru vývoji nových technologií, 
produktů nebo služeb.

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 
preventivně vyhýbaly. Každý rámec pro 
odpovědnost by měl poskytovat ochranu 
potenciálních poškozených a zajišťovat, 
aby oběti mohly ve všech případech, kdy 
se to jeví oprávněné, požadovat náhradu 
škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 
preventivně vyhýbaly. Každý rámec pro 
odpovědnost by měl zajišťovat rovnováhu 
mezi účinnou ochranou potenciálních 
poškozených a poskytnutím dostatečného 
prostoru vývoji nových technologií, 
produktů nebo služeb.

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod, ať 
hmotných nebo nehmotných, preventivně 
vyhýbaly. Každý rámec pro odpovědnost 
by měl zajišťovat rovnováhu mezi účinnou 
ochranou potenciálních poškozených a 
poskytnutím dostatečného prostoru vývoji 
nových technologií, produktů nebo služeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a na 
druhé straně osoby prostřednictvím 
hospodářských pobídek nabádá k tomu, 
aby se způsobování újmy či škod 
preventivně vyhýbaly. Každý rámec pro 
odpovědnost by měl zajišťovat rovnováhu 
mezi účinnou ochranou potenciálních 
poškozených a poskytnutím dostatečného 
prostoru vývoji nových technologií, 
produktů nebo služeb.

(1) Pojem „odpovědnost“ plní v našem 
každodenním životě důležitou dvojí funkci: 
na jedné straně zajištuje, aby osoba, která 
utrpěla újmu nebo škodu, měla nárok na 
odškodnění od strany, jejíž odpovědnost za 
tuto újmu či škodu byla prokázána, a 
získala ji, a na druhé straně osoby 
prostřednictvím hospodářských pobídek 
nabádá k tomu, aby se způsobování újmy 
či škod preventivně vyhýbaly. Každý 
rámec pro odpovědnost by měl zajišťovat 
rovnováhu mezi účinnou ochranou 
potenciálních poškozených a poskytnutím 
dostatečného prostoru vývoji nových 
technologií, produktů nebo služeb.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) Zejména na začátku životního 
cyklu nových výrobků a služeb existuje pro 
uživatele i pro třetí strany určitá míra 
rizika, že něco nebude fungovat správně. 
Proces založený na metodě pokusu a 
omylu je však zároveň klíčovým hybatelem 
technického pokroku, bez něhož by většina 
našich technologií dnes neexistovala. 
Přísné právní předpisy a pravidla v oblasti 
bezpečnosti výrobků a odpovědnosti dosud 
rizika související s novými produkty a 
službami náležitě snižovala.

(2) Zejména na začátku životního 
cyklu nových výrobků a služeb existuje pro 
uživatele i pro třetí strany určitá míra 
rizika, že něco nebude fungovat správně. 
Proces založený na metodě pokusu a 
omylu je však zároveň klíčovým hybatelem 
technického pokroku, bez něhož by většina 
našich technologií dnes neexistovala. 
Přísné právní předpisy a pravidla v oblasti 
bezpečnosti výrobků a odpovědnosti dosud 
rizika související s novými produkty a 
službami náležitě snižovala, přičemž musí 
být nadále řádně uplatňována a případně 
revidována.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) Zejména na začátku životního 
cyklu nových výrobků a služeb existuje pro 
uživatele i pro třetí strany určitá míra 
rizika, že něco nebude fungovat správně. 
Proces založený na metodě pokusu a 
omylu je však zároveň klíčovým hybatelem 
technického pokroku, bez něhož by 
většina našich technologií dnes 
neexistovala. Přísné právní předpisy a 
pravidla v oblasti bezpečnosti výrobků a 
odpovědnosti dosud rizika související s 
novými produkty a službami náležitě 
snižovala.

(2) Nejen na začátku životního cyklu 
nových výrobků a služeb, avšak i v 
pozdějších fázích z důvodu změn 
prostřednictvím aktualizací existuje pro 
uživatele i pro třetí strany určitá míra 
rizika, že něco nebude fungovat správně. 
Přísné právní předpisy a pravidla v oblasti 
bezpečnosti výrobků a odpovědnosti dosud 
rizika související s novými produkty a 
službami náležitě snižovala.
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) Zejména na začátku životního 
cyklu nových výrobků a služeb existuje pro 
uživatele i pro třetí strany určitá míra 
rizika, že něco nebude fungovat správně. 
Proces založený na metodě pokusu a 
omylu je však zároveň klíčovým hybatelem 
technického pokroku, bez něhož by většina 
našich technologií dnes neexistovala. 
Přísné právní předpisy a pravidla v oblasti 
bezpečnosti výrobků a odpovědnosti dosud 
rizika související s novými produkty a 
službami náležitě snižovala.

(2) Zejména na začátku životního 
cyklu nových výrobků a služeb, poté, co 
byly předběžně testovány, existuje pro 
uživatele i pro třetí strany určitá míra 
rizika, že něco nebude fungovat správně. 
Proces založený na metodě pokusu a 
omylu je však zároveň klíčovým hybatelem 
technického pokroku, bez něhož by většina 
našich technologií dnes neexistovala. 
Přísné právní předpisy a pravidla v oblasti 
bezpečnosti výrobků a odpovědnosti dosud 
rizika související s novými produkty a 
službami náležitě snižovala.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(3) Vzestup umělé inteligence však pro 
stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu. Používání 
systémů umělé inteligence v našem 
každodenním životě povede k situacím, 
kdy v důsledku jejich neprůhlednosti 
(prvek „černé skříňky“) bude mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, 
kdo kontroloval riziko spojené s 
příslušným systémem umělé inteligence 
nebo který kód či vstup škodlivou operaci 

(3) Vzestup umělé inteligence a 
dalších vznikajících digitálních 
technologií, jako je internet věcí nebo 
technologie distribuované účetní knihy, 
však pro stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu.  Používání 
systémů umělé inteligence v našem 
každodenním životě povede k situacím, 
kdy v důsledku jejich neprůhlednosti 
(prvek „černé skříňky“), složitosti, úprav 
prostřednictvím aktualizací nebo 
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způsobil. Tuto potíž navíc zhoršuje 
konektivita mezi jedním systémem umělé 
inteligence a jinými systémy umělé 
inteligence a systémy nepoužívajícími 
umělou inteligenci, závislost na vnějších 
datech, náchylnost k narušení kybernetické 
bezpečnosti a rostoucí autonomie systémů 
umělé inteligence, kterou umožňují 
schopnosti strojového a hlubokého učení. 
Kromě těchto složitých vlastností a 
potenciálních slabin by systémy umělé 
inteligence mohly být také zneužity ke 
způsobení závažné újmy, například k 
ohrožení našich hodnot a svobod tím, že 
jednotlivci budou proti své vůli sledováni, 
že budou zavedeny systémy sociálního 
kreditu nebo sestrojovány smrtící 
autonomní zbraňové systémy.

samoučení během provozu, omezené 
předvídatelnosti a zranitelnosti ze strany 
kybernetických hrozeb bude mimořádně 
obtížné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
kontroloval riziko spojené s příslušným 
systémem umělé inteligence nebo který 
kód či vstup škodlivou operaci způsobil. 
Tuto potíž navíc zhoršuje konektivita mezi 
jedním systémem umělé inteligence a 
jinými systémy umělé inteligence a 
systémy nepoužívajícími umělou 
inteligenci, závislost na vnějších datech, 
náchylnost k narušení kybernetické 
bezpečnosti a rostoucí autonomie systémů 
umělé inteligence, kterou umožňují 
schopnosti strojového a hlubokého učení. 
Kromě těchto složitých vlastností a 
potenciálních slabin by systémy umělé 
inteligence mohly být také zneužity ke 
způsobení závažné újmy, například k 
ohrožení našich hodnot a svobod tím, že 
jednotlivci budou proti své vůli sledováni, 
že budou zavedeny systémy sociálního 
kreditu nebo sestrojovány smrtící 
autonomní zbraňové systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(3) Vzestup umělé inteligence však pro 
stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu. Používání 
systémů umělé inteligence v našem 
každodenním životě povede k situacím, 
kdy v důsledku jejich neprůhlednosti 
(prvek „černé skříňky“) bude mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
kontroloval riziko spojené s příslušným 
systémem umělé inteligence nebo který 
kód či vstup škodlivou operaci způsobil. 

(3) Vzestup umělé inteligence však pro 
stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu. Používání 
systémů umělé inteligence v našem 
každodenním životě povede k situacím, 
kdy v důsledku jejich neprůhlednosti 
(prvek „černé skříňky“) bude mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
kontroloval riziko spojené s příslušným 
systémem umělé inteligence nebo který 
kód či vstup škodlivou operaci způsobil. 
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Tuto potíž navíc zhoršuje konektivita mezi 
jedním systémem umělé inteligence a 
jinými systémy umělé inteligence a 
systémy nepoužívajícími umělou 
inteligenci, závislost na vnějších datech, 
náchylnost k narušení kybernetické 
bezpečnosti a rostoucí autonomie systémů 
umělé inteligence, kterou umožňují 
schopnosti strojového a hlubokého učení. 
Kromě těchto složitých vlastností a 
potenciálních slabin by systémy umělé 
inteligence mohly být také zneužity ke 
způsobení závažné újmy, například k 
ohrožení našich hodnot a svobod tím, že 
jednotlivci budou proti své vůli sledováni, 
že budou zavedeny systémy sociálního 
kreditu nebo sestrojovány smrtící 
autonomní zbraňové systémy.

Tuto potíž navíc zhoršuje konektivita mezi 
jedním systémem umělé inteligence a 
jinými systémy umělé inteligence a 
systémy nepoužívajícími umělou 
inteligenci, závislost na vnějších datech, 
náchylnost k narušení kybernetické 
bezpečnosti a rostoucí autonomie systémů 
umělé inteligence, kterou umožňují 
schopnosti strojového a hlubokého učení. 
Kromě těchto složitých vlastností a 
potenciálních slabin by systémy umělé 
inteligence mohly být také zneužity ke 
způsobení závažné újmy, například k 
ohrožení naší lidské důstojnosti, našich 
hodnot a svobod tím, že jednotlivci budou 
proti své vůli sledováni, že budou 
zavedeny systémy sociálního kreditu nebo 
sestrojovány smrtící autonomní zbraňové 
systémy nebo budou přijímána zaujatá 
rozhodnutí v otázkách zdravotního 
pojištění, poskytování úvěrů, soudních 
příkazů nebo zaměstnání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(3) Vzestup umělé inteligence však pro 
stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu. Používání 
systémů umělé inteligence v našem 
každodenním životě povede k situacím, 
kdy v důsledku jejich neprůhlednosti 
(prvek „černé skříňky“) bude mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, kdo 
kontroloval riziko spojené s příslušným 
systémem umělé inteligence nebo který 
kód či vstup škodlivou operaci způsobil. 
Tuto potíž navíc zhoršuje konektivita mezi 
jedním systémem umělé inteligence a 

(3) Vzestup umělé inteligence však pro 
stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu. Používání 
systémů umělé inteligence v našem 
každodenním životě povede k situacím, 
kdy v důsledku jejich neprůhlednosti 
(prvek „černé skříňky“) a řady aktérů, 
kteří zasahují v rámci jejich životního 
cyklu, bude mimořádně nákladné nebo 
dokonce nemožné určit, kdo kontroloval 
riziko spojené s příslušným systémem 
umělé inteligence nebo který kód či vstup 
škodlivou operaci způsobil. Tuto potíž 
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jinými systémy umělé inteligence a 
systémy nepoužívajícími umělou 
inteligenci, závislost na vnějších datech, 
náchylnost k narušení kybernetické 
bezpečnosti a rostoucí autonomie systémů 
umělé inteligence, kterou umožňují 
schopnosti strojového a hlubokého učení. 
Kromě těchto složitých vlastností a 
potenciálních slabin by systémy umělé 
inteligence mohly být také zneužity ke 
způsobení závažné újmy, například k 
ohrožení našich hodnot a svobod tím, že 
jednotlivci budou proti své vůli sledováni, 
že budou zavedeny systémy sociálního 
kreditu nebo sestrojovány smrtící 
autonomní zbraňové systémy.

navíc zhoršuje konektivita mezi jedním 
systémem umělé inteligence a jinými 
systémy umělé inteligence a systémy 
nepoužívajícími umělou inteligenci, 
závislost na vnějších datech, náchylnost k 
narušení kybernetické bezpečnosti a 
rostoucí autonomie systémů umělé 
inteligence, kterou umožňují schopnosti 
strojového a hlubokého učení. Kromě 
těchto složitých vlastností a potenciálních 
slabin by systémy umělé inteligence mohly 
být také zneužity ke způsobení závažné 
újmy, například k ohrožení našich hodnot a 
svobod tím, že jednotlivci budou proti své 
vůli sledováni, že budou zavedeny systémy 
sociálního kreditu nebo sestrojovány 
smrtící autonomní zbraňové systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(3) Vzestup umělé inteligence však pro 
stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu. Používání 
systémů umělé inteligence v našem 
každodenním životě povede k situacím, 
kdy v důsledku jejich neprůhlednosti 
(prvek „černé skříňky“) bude mimořádně 
nákladné nebo dokonce nemožné určit, 
kdo kontroloval riziko spojené s 
příslušným systémem umělé inteligence 
nebo který kód či vstup škodlivou operaci 
způsobil. Tuto potíž navíc zhoršuje 
konektivita mezi jedním systémem umělé 
inteligence a jinými systémy umělé 
inteligence a systémy nepoužívajícími 
umělou inteligenci, závislost na vnějších 
datech, náchylnost k narušení kybernetické 
bezpečnosti a rostoucí autonomie systémů 
umělé inteligence, kterou umožňují 

(3) Vzestup umělé inteligence však pro 
stávající rámce pro odpovědnost 
představuje značnou výzvu. Některé 
regulační záruky by měly bránit tomu, aby 
složitost systémů UI vedla k 
neprůhlednosti pro jejich uživatele, a měly 
by umožnit určit, kdo kontroloval riziko 
spojené s příslušným systémem umělé 
inteligence nebo který kód či vstup 
škodlivou operaci způsobil, a zároveň 
uznávat obtížnost tohoto úkolu. Tato obtíž 
je zapříčiněna tím, že systémy UI a 
systémy, které UI nepoužívají, závisejí na 
vnějších datech a nejsou dokonalé, což 
vede k možnosti narušení kybernetické 
bezpečnosti, a rovněž navrhováním stále 
více autonomních systémů UI, jež 
využívají mimo jiné techniky strojového 
učení a hlubokého učení. Kromě těchto 
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schopnosti strojového a hlubokého učení. 
Kromě těchto složitých vlastností a 
potenciálních slabin by systémy umělé 
inteligence mohly být také zneužity ke 
způsobení závažné újmy, například k 
ohrožení našich hodnot a svobod tím, že 
jednotlivci budou proti své vůli sledováni, 
že budou zavedeny systémy sociálního 
kreditu nebo sestrojovány smrtící 
autonomní zbraňové systémy.

složitých vlastností a potenciálních slabin 
by systémy umělé inteligence mohly být 
také zneužity ke způsobení závažné újmy, 
například k ohrožení našich hodnot, práv a 
svobod tím, že jednotlivci budou proti své 
vůli sledováni, že budou zavedeny systémy 
sociálního kreditu nebo sestrojovány 
smrtící autonomní zbraňové systémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4) V tomto bodě je důležité 
připomenout, že výhody zavádění systémů 
umělé inteligence budou mnohem větší 
než jejich nevýhody. Přispějí k 
účinnějšímu boji proti změně klimatu, ke 
zlepšení lékařských vyšetření, k lepší 
integraci postižených osob do společnosti 
a k zavedení individuálně přizpůsobené 
výuky pro všechny typy studentů. Chceme-
li zkoušet různé technologické možnosti, 
posilovat důvěru lidí ve využívání systémů 
umělé inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, pak je třeba ubírat 
se cestou přísných etických norem v 
kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodnění.

(4) V tomto bodě je důležité zdůraznit, 
že veřejné a soukromé zúčastněné strany 
by měly usilovat o to, aby výhody zavádění 
systémů UI převážily nad nevýhodami. Za 
tímto účelem by měl každý regulační 
zásah zajistit, že systémy AI budou 
dodržovat právo Unie a etické normy, 
účinněji bojovat proti klimatické krizi, 
zlepšovat dobré životní podmínky lidí, 
zejména pokud jde o lékařské prohlídky a 
pracovní podmínky, lépe integrovat osoby 
se zdravotním postižením do společnosti a 
poskytovat individualizované vzdělávací 
kurzy všem typům studentů. Chceme-li 
zkoušet různé technologické možnosti, 
posilovat důvěru lidí ve využívání systémů 
umělé inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, pak je třeba ubírat 
se cestou přísných etických norem v 
kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4) V tomto bodě je důležité 
připomenout, že výhody zavádění systémů 
umělé inteligence budou mnohem větší než 
jejich nevýhody. Přispějí k účinnějšímu 
boji proti změně klimatu, ke zlepšení 
lékařských vyšetření, k lepší integraci 
postižených osob do společnosti a k 
zavedení individuálně přizpůsobené výuky 
pro všechny typy studentů. Chceme-li 
zkoušet různé technologické možnosti, 
posilovat důvěru lidí ve využívání systémů 
umělé inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, pak je třeba ubírat 
se cestou přísných etických norem v 
kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodnění.

(4) V tomto bodě je důležité 
připomenout, že k zajištění, že výhody 
zavádění systémů umělé inteligence budou 
mnohem větší než jejich nevýhody, je 
třeba provést určité úpravy v právu Unie 
Přispějí k účinnějšímu boji proti změně 
klimatu, ke zlepšení lékařských vyšetření, 
k lepší integraci postižených osob do 
společnosti a k zavedení individuálně 
přizpůsobené výuky pro všechny typy 
studentů. Chceme-li zkoušet různé 
technologické možnosti, posilovat důvěru 
lidí ve využívání systémů umělé 
inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, je nezbytné zajistit, 
aby systémy UI byly v souladu s platnými 
právními předpisy a aby byly upraveny 
unijní a vnitrostátní režimy odpovědnosti 
tak, aby byla zajištěna pevná a spravedlivá 
náhrada škody pro dotčené osoby .

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4) V tomto bodě je důležité 
připomenout, že výhody zavádění systémů 
umělé inteligence budou mnohem větší než 
jejich nevýhody. Přispějí k účinnějšímu 
boji proti změně klimatu, ke zlepšení 
lékařských vyšetření, k lepší integraci 
postižených osob do společnosti a k 
zavedení individuálně přizpůsobené výuky 

(4) V tomto bodě je důležité 
připomenout, že výhody zavádění systémů 
umělé inteligence budou mnohem větší než 
jejich nevýhody. Přispějí k účinnějšímu 
boji proti změně klimatu, ke zlepšení 
lékařských vyšetření, k lepší integraci 
postižených a stárnoucích osob do 
společnosti a k zavedení individuálně 
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pro všechny typy studentů. Chceme-li 
zkoušet různé technologické možnosti, 
posilovat důvěru lidí ve využívání systémů 
umělé inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, pak je třeba ubírat 
se cestou přísných etických norem v 
kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodnění.

přizpůsobené výuky pro všechny typy 
studentů. Chceme-li zkoušet různé 
technologické možnosti, posilovat důvěru 
lidí ve využívání systémů umělé 
inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, pak je třeba ubírat 
se cestou přísných etických norem v 
kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4) V tomto bodě je důležité 
připomenout, že výhody zavádění systémů 
umělé inteligence budou mnohem větší než 
jejich nevýhody. Přispějí k účinnějšímu 
boji proti změně klimatu, ke zlepšení 
lékařských vyšetření, k lepší integraci 
postižených osob do společnosti a k 
zavedení individuálně přizpůsobené výuky 
pro všechny typy studentů. Chceme-li 
zkoušet různé technologické možnosti, 
posilovat důvěru lidí ve využívání systémů 
umělé inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, pak je třeba ubírat 
se cestou přísných etických norem v 
kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodnění.

(4) Zdá se rozumné očekávat, že 
výhody zavádění systémů umělé 
inteligence budou mnohem větší než jejich 
nevýhody. Přispějí k účinnějšímu boji proti 
změně klimatu, ke zlepšení lékařských 
vyšetření, k lepší integraci postižených 
osob do společnosti a k zavedení 
individuálně přizpůsobené výuky pro 
všechny typy studentů. Chceme-li zkoušet 
různé technologické možnosti, posilovat 
důvěru lidí ve využívání systémů umělé 
inteligence a současně předcházet 
nepříznivým scénářům, pak je třeba ubírat 
se cestou přísných etických norem v 
kombinaci s propracovanými a 
spravedlivými postupy odškodnění.

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4a) Přiměřený režim odpovědnosti je 
také nutný jako protiváha porušování 
bezpečnostních pravidel. Uvažovaná 
odpovědnost však musí zohlednit všechny 
relevantní zájmy. Základní podmínkou 
pro další legislativní kroky by mělo být 
pečlivé zkoumání všech dopadů 
případného nového regulačního rámce na 
MSP a startupy prostřednictvím 
hodnocení dopadu. Klíčová úloha MSP a 
startupů, zejména v evropském 
hospodářství, odůvodňuje striktně 
proporcionální postup, který umožní 
jejich rozvoj a inovace. Na druhou stranu 
musí mít oběti škod způsobených systémy 
UI právo na nápravu a plnou náhradu 
škody a újmy, která jim vznikla;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(4a) Nejzranitelnějšími aktéry v 
souvislosti s používáním a používáním 
umělé inteligence jsou děti, a proto by 
případný komplexní právní předpis EU 
týkající se umělé inteligence měl 
obsahovat spolehlivá pravidla, která zajistí 
ochranu dětí a jejich práv. 

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
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Příloha I – část B – bod odůvodnění 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Provozovatel takového systému 
umělé inteligence může například namítat, 
že reálná nebo virtuální činnost, zařízení 
nebo proces, které způsobily újmu nebo 
škodu, nebyly pod jeho kontrolou, neboť 
újma či škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 
odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Frontendový operátor takového 
systému umělé inteligence může například 
namítat, že reálná nebo virtuální činnost, 
zařízení nebo proces, které způsobily újmu 
nebo škodu, nebyly pod jeho kontrolou, 
neboť újma či škoda byla způsobena 
autonomním provozem jeho systému 
umělé inteligence. Pouhé provozování 
autonomního systému umělé inteligence by 
zároveň nemělo být dostatečným důvodem 
k uznání nároku na odškodnění. Na druhou 
stranu však mohou existovat případy sporů 
ohledně odpovědnosti, kdy osoba, jež 
utrpěla újmu nebo škodu způsobenou 
systémem umělé inteligence, nemůže 
prokázat zavinění výrobcem, backendovým 
operátorem, třetí stranou, nebo 
frontendovým  operátorem, který do 
systému umělé inteligence zasáhl, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není. Rozdělení odpovědnosti by navíc 
mohlo být nespravedlivé nebo neúčinné. 
Aby se těmto scénářům zabránilo, je třeba 
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provést určité úpravy v režimech 
odpovědnosti Unie a členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Provozovatel takového systému 
umělé inteligence může například namítat, 
že reálná nebo virtuální činnost, zařízení 
nebo proces, které způsobily újmu nebo 
škodu, nebyly pod jeho kontrolou, neboť 
újma či škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru a jsou vyvíjeny 
lidskými zásahy. A konečně, velká většina 
systémů umělé inteligence se používá k 
triviálním úkonům a představuje tedy pro 
společnost minimální riziko. Existují však 
i systémy umělé inteligence, jejichž provoz 
má kritický význam a které se zakládají na 
technoogiích jako neuronové sítě a 
procesy hlubokého učení. Vzhledem 
k jejich složitosti a autonomii by mohlo být 
obtížné zpětně vysledovat, která konkrétní 
lidská rozhodnutí učiněná při navrhování 
nebo provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Osoba, od níž se očekává, že má 
kontrolu nad takovým systémem umělé 
inteligence, jako je jeho výrobce nebo 
operátor, může například namítat, že 
reálná nebo virtuální činnost, zařízení nebo 
proces, které způsobily újmu nebo škodu, 
nebyly pod jeho kontrolou, neboť újma či 
škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
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odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

odškodnění, pokud není vznesen ve 
spojitosti s dalšími podpůrnými prvky. Na 
druhou stranu však mohou existovat 
případy sporů ohledně odpovědnosti, kdy 
osoba, jež utrpěla újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
nemůže prokázat zavinění výrobcem, třetí 
stranou, která do systému umělé 
inteligence zasáhla, ani operátorem a 
nakonec odškodněna není.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech 
hlubokého učení. Vzhledem k jejich 
neprůhlednosti a autonomii by mohlo být 
velmi obtížné zpětně vysledovat, která 
konkrétní lidská rozhodnutí učiněná při 
navrhování nebo provozu systémů vedla ke 
konkrétním krokům. Provozovatel 
takového systému umělé inteligence může 
například namítat, že reálná nebo virtuální 
činnost, zařízení nebo proces, které 

(5) V důsledku velkého 
technologického pokroku, k němuž 
dochází v posledních letech, získávají 
systémy UI schopnost vykonávat činnosti, 
které bývaly výhradně lidské, ale rozvoj 
určitých autonomních a poznávacích 
funkcí, jako je schopnost učit se z dat a 
zkušeností a přijímat rozhodnutí, je činí 
čím dál tím podobnější agentům, kteří 
interagují se svým prostředím a jsou 
schopni jej významně měnit. V této 
souvislosti se může jednou ze stěžejních 
otázek stát problém právní odpovědnosti v 
případě, že robot svou činností způsobí 
újmu. To samo o sobě zpochybňuje 
stávající pravidla týkající se odpovědnosti 
a vyžaduje, aby nové zásady a pravidla 
jasně stanovily právní odpovědnost 
různých aktérů, pokud jde o odpovědnost 
za jednání a opomenutí systémů UI, 
jelikož kvůli jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke specifikacím, 
jejich navrhování nebo jejich fungování, 
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způsobily újmu nebo škodu, nebyly pod 
jeho kontrolou, neboť újma či škoda byla 
způsobena autonomním provozem jeho 
systému umělé inteligence. Pouhé 
provozování autonomního systému umělé 
inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 
odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

a posoudit, zda by nebylo možné se 
vyvarovat jejich jednání nebo opomenutí, 
jež způsobilo škodu nebo škodu. 
Provozovatel takového systému umělé 
inteligence může například namítat, že 
reálná nebo virtuální činnost, zařízení nebo 
proces, které způsobily újmu nebo škodu, 
nebyly pod jeho kontrolou, neboť újma či 
škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Na druhou stranu však mohou existovat 
případy sporů ohledně odpovědnosti, kdy 
osoba, jež utrpěla újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
nemůže prokázat zavinění výrobcem, třetí 
stranou, která do systému umělé 
inteligence zasáhla, ani provozovatelem a 
nakonec odškodněna není.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
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autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Provozovatel takového systému 
umělé inteligence může například namítat, 
že reálná nebo virtuální činnost, zařízení 
nebo proces, které způsobily újmu nebo 
škodu, nebyly pod jeho kontrolou, neboť 
újma či škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 
odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Provozovatel takového systému 
umělé inteligence může například namítat, 
že reálná nebo virtuální činnost, zařízení 
nebo proces, které způsobily újmu nebo 
škodu, nebyly pod jeho kontrolou, neboť 
újma či škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Na druhou stranu však mohou existovat 
případy sporů ohledně odpovědnosti, kdy 
osoba, jež utrpěla újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
nemůže prokázat zavinění výrobcem, třetí 
stranou, která do systému umělé 
inteligence zasáhla, ani provozovatelem a 
nakonec odškodněna není.

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 
technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. Existují systémy 
umělé inteligence, jejichž provoz má 
kritický význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
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riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Provozovatel takového systému 
umělé inteligence může například namítat, 
že reálná nebo virtuální činnost, zařízení 
nebo proces, které způsobily újmu nebo 
škodu, nebyly pod jeho kontrolou, neboť 
újma či škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 
odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Provozovatel takového systému 
umělé inteligence může například namítat, 
že reálná nebo virtuální činnost, zařízení 
nebo proces, které způsobily újmu nebo 
škodu, nebyly pod jeho kontrolou, neboť 
újma či škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 
odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 

(5) Veškeré diskuse o změnách, které 
jsou ve stávajícím právním rámci 
zapotřebí, by měly být zahájeny 
objasněním, že systémy umělé inteligence 
nemají právní subjektivitu ani lidské 
svědomí a že jejich jediným účelem je 
sloužit lidstvu. Řada systémů umělé 
inteligence se navíc příliš neliší od jiných 



PE652.460v01-00 102/153 AM\1205914CS.docx

CS

technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž provoz má kritický 
význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Provozovatel takového systému 
umělé inteligence může například namítat, 
že reálná nebo virtuální činnost, zařízení 
nebo proces, které způsobily újmu nebo 
škodu, nebyly pod jeho kontrolou, neboť 
újma či škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 
odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

technologií, které jsou někdy založeny na 
ještě složitějším softwaru. A konečně, 
velká většina systémů umělé inteligence se 
používá k triviálním úkonům a 
nepředstavuje tedy pro společnost žádné 
riziko. Existují však i systémy umělé 
inteligence, jejichž vývoj a provoz má 
kritický význam a které se zakládají na 
neuronových sítích a procesech hlubokého 
učení. Vzhledem k jejich neprůhlednosti a 
autonomii by mohlo být velmi obtížné 
zpětně vysledovat, která konkrétní lidská 
rozhodnutí učiněná při navrhování nebo 
provozu systémů vedla ke konkrétním 
krokům. Operátor takového systému umělé 
inteligence může například namítat, že 
reálná nebo virtuální činnost, zařízení nebo 
proces, které způsobily újmu nebo škodu, 
nebyly pod jeho kontrolou, neboť újma či 
škoda byla způsobena autonomním 
provozem jeho systému umělé inteligence. 
Pouhé provozování autonomního systému 
umělé inteligence by zároveň nemělo být 
dostatečným důvodem k uznání nároku na 
odškodnění. Na druhou stranu však mohou 
existovat případy sporů ohledně 
odpovědnosti, kdy osoba, jež utrpěla újmu 
nebo škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, nemůže prokázat zavinění 
výrobcem, třetí stranou, která do systému 
umělé inteligence zasáhla, ani 
provozovatelem a nakonec odškodněna 
není.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
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inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a velmi málo nových 
ustanovení.

inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a velmi málo nových 
ustanovení s cílem zabránit roztříštěnosti 
předpisů a zajistit harmonizaci právních 
předpisů Unie týkajících se 
občanskoprávní odpovědnosti v souvislosti 
s umělou inteligencí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, 
že za újmu nebo škodu způsobenou 
činností, zařízením nebo procesem systému 
umělé inteligence by měl být odpovědný 
ten, kdo tento systém vytváří, spravuje, řídí 
nebo do něj zasahuje. Vyplývá to z 
obecných a široce uznávaných právních 
koncepcí odpovědnosti, podle nichž za 
riziko ohrožující veřejnost nese 
odpovědnost osoba, která riziko vytvořila, 
pokud se toto riziko projeví. Vzestup 
systémů umělé inteligence tedy nevyžaduje 
kompletní revizi pravidel upravujících 

(6) Mělo by být tudíž vždy jasné, že za 
újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Kromě toho objektivní 
odpovědnost by měla nésti osoba, která 
má větší vliv na rizika dané činnosti. 
Vyplývá to z obecných a široce 
uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
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odpovědnost v celé Unii. K vyřešení 
sporných právních otázek spojených s 
umělou inteligencí postačí specifické 
úpravy stávajících právních předpisů a 
velmi málo nových ustanovení.

riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a nezbytná nová 
ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a velmi málo nových 
ustanovení.

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila nebo která jej 
představuje, pokud se toto riziko projeví, a 
měla by proto toto riziko předem 
minimalizovat nebo následně 
kompenzovat. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a velmi málo nových 
ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
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Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a velmi málo nových 
ustanovení.

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a řádně posouzená a 
cílená nová ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
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inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a velmi málo nových 
ustanovení.

inteligence tedy vyžaduje revizi pravidel 
upravujících odpovědnost v celé Unii. K 
přizpůsobení sporných právních otázek 
spojených s umělou inteligencí je nezbytné 
provést úpravy stávajících právních 
předpisů a nových ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Vzestup systémů umělé 
inteligence tedy nevyžaduje kompletní 
revizi pravidel upravujících odpovědnost v 
celé Unii. K vyřešení sporných právních 
otázek spojených s umělou inteligencí 
postačí specifické úpravy stávajících 
právních předpisů a velmi málo nových 
ustanovení.

(6) Mělo by být nicméně vždy jasné, že 
za újmu nebo škodu způsobenou činností, 
zařízením nebo procesem systému umělé 
inteligence by měl být odpovědný ten, kdo 
tento systém vytváří, spravuje, řídí nebo do 
něj zasahuje. Vyplývá to z obecných a 
široce uznávaných právních koncepcí 
odpovědnosti, podle nichž za riziko 
ohrožující veřejnost nese odpovědnost 
osoba, která riziko vytvořila, pokud se toto 
riziko projeví. Rostoucí a rychlý vznik 
systémů umělé inteligence je však spojen s 
potřebou revidovat pravidla upravující 
odpovědnost v celé Unii. K vyřešení 
sporných právních otázek spojených s 
umělou inteligencí nepostačí specifické 
úpravy stávajících právních předpisů a 
velmi málo nových ustanovení.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky) je účinným prostředkem, 
jak získat odškodnění za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Proto by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků strany, která utrpí újmu nebo 
škodu, vůči výrobci vadného systému 
umělé inteligence. V souladu se zásadami 
EU týkajícími se zdokonalení tvorby 
právních předpisů je nutné při přepracování 
této směrnice projednat veškeré nezbytné 
legislativní úpravy. Stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti také ve většině 
případů nabízejí dostatečnou míru ochrany 
osobám, kterým byla zásahem třetí strany 
způsobena újma nebo škoda, jelikož se v 
případě tohoto zásahu často jedná 
o zaviněné jednání. Proto by se mělo toto 
nařízení zaměřovat na nároky vůči 
provozovateli systému umělé inteligence.

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky) je účinným prostředkem, 
jak získat odškodnění za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Proto by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků strany, která utrpí újmu nebo 
škodu, vůči výrobci vadného systému 
umělé inteligence. V souladu se zásadami 
EU týkajícími se zdokonalení tvorby 
právních předpisů je nutné při přepracování 
této směrnice projednat veškeré nezbytné 
legislativní úpravy. Stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti také ve většině 
případů nabízejí dostatečnou míru ochrany 
osobám, kterým byla zásahem třetí strany 
způsobena újma nebo škoda, jelikož se v 
případě tohoto zásahu často jedná 
o zaviněné jednání, s výjimkou případů, 
kdy třetí strana používá systémy umělé 
inteligence za účelem způsobení újmy. 
Proto by se mělo toto nařízení zaměřovat 
na nároky vůči operátorovi systému umělé 
inteligence.

_________________ _________________
3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 
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vadné výrobky) je účinným prostředkem, 
jak získat odškodnění za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Proto by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků strany, která utrpí újmu nebo 
škodu, vůči výrobci vadného systému 
umělé inteligence. V souladu se zásadami 
EU týkajícími se zdokonalení tvorby 
právních předpisů je nutné 
při přepracování této směrnice projednat 
veškeré nezbytné legislativní úpravy. 
Stávající právní předpisy členských států 
týkající se subjektivní odpovědnosti také 
ve většině případů nabízejí dostatečnou 
míru ochrany osobám, kterým byla 
zásahem třetí strany způsobena újma nebo 
škoda, jelikož se v případě tohoto zásahu 
často jedná o zaviněné jednání. Proto by se 
mělo toto nařízení zaměřovat na nároky 
vůči provozovateli systému umělé 
inteligence.

vadné výrobky) je účinným prostředkem, 
jak získat odškodnění za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Aby se však dala 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků strany, která utrpí újmu nebo 
škodu, vůči výrobci vadného systému 
umělé inteligence, jsou při přezkumu 
uvedené směrnice nezbytné legislativní 
úpravy. Stávající právní předpisy 
členských států týkající se subjektivní 
odpovědnosti také ve většině případů 
nabízejí dostatečnou míru ochrany osobám, 
kterým byla zásahem třetí strany 
způsobena újma nebo škoda, jelikož se v 
případě tohoto zásahu často jedná 
o zaviněné jednání. Proto by se mělo toto 
nařízení zaměřovat na nároky vůči 
provozovateli systému umělé inteligence.

_________________ _________________
3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

Or. de

Pozměňovací návrh 193
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky) je účinným prostředkem, 
jak získat odškodnění za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Proto by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků strany, která utrpí újmu nebo 
škodu, vůči výrobci vadného systému 

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky) je účinným prostředkem, 
jak získat odškodnění za škodu způsobenou 
vadným výrobkem. Proto by se měla 
používat také v případě občanskoprávních 
nároků strany, která utrpí újmu nebo 
škodu, vůči výrobci vadného systému 
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umělé inteligence. V souladu se zásadami 
EU týkajícími se zdokonalení tvorby 
právních předpisů je nutné při přepracování 
této směrnice projednat veškeré nezbytné 
legislativní úpravy. Stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti také ve většině 
případů nabízejí dostatečnou míru ochrany 
osobám, kterým byla zásahem třetí strany 
způsobena újma nebo škoda, jelikož se v 
případě tohoto zásahu často jedná 
o zaviněné jednání. Proto by se mělo toto 
nařízení zaměřovat na nároky vůči 
provozovateli systému umělé inteligence.

umělé inteligence. V souladu se zásadami 
EU týkajícími se zdokonalení tvorby 
právních předpisů je nutné při přepracování 
této směrnice projednat veškeré nezbytné 
legislativní úpravy. Stávající právní 
předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti také ve většině 
případů nabízejí dostatečnou míru ochrany 
osobám, kterým byla zásahem třetí strany 
způsobena újma nebo škoda, jelikož se v 
případě tohoto zásahu často jedná 
o zaviněné jednání. Proto by se mělo toto 
nařízení zaměřovat na nároky vůči 
operátorovi systému umělé inteligence.

_________________ _________________
3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky) je účinným prostředkem, 
jak získat odškodnění za škodu 
způsobenou vadným výrobkem. Proto by 
se měla používat také v případě 
občanskoprávních nároků strany, která 
utrpí újmu nebo škodu, vůči výrobci 
vadného systému umělé inteligence. V 
souladu se zásadami EU týkajícími se 
zdokonalení tvorby právních předpisů je 
nutné při přepracování této směrnice 
projednat veškeré nezbytné legislativní 
úpravy. Stávající právní předpisy 
členských států týkající se subjektivní 

(7) Ukázalo se, že směrnice Rady 
85/374/EEC3 (směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky) poskytuje více než 30 
letcennou bezpečnostní síť chránící 
spotřebitele před újmou způsobenou 
vadnými výrobky a že je tedy třeba ji 
aktualizovat, aby zohledňovala 
občanskoprávní nároky strany, která utrpí 
újmu nebo škodu, vůči výrobci vadného 
systému umělé inteligence. Veškeré právní 
předpisy je nutné projednat 
při přepracování této směrnice. Stávající 
právní předpisy členských států týkající se 
subjektivní odpovědnosti ve většině 
případů nabízejí dostatečnou míru ochrany 
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odpovědnosti také ve většině případů 
nabízejí dostatečnou míru ochrany osobám, 
kterým byla zásahem třetí strany 
způsobena újma nebo škoda, jelikož se v 
případě tohoto zásahu často jedná 
o zaviněné jednání. Proto by se mělo toto 
nařízení zaměřovat na nároky vůči 
provozovateli systému umělé inteligence.

osobám, kterým byla zásahem třetí strany 
způsobena újma nebo škoda, ale nemusí 
nutně zohledňovat technologický vývoj. 
Proto by se mělo toto nařízení zaměřovat 
na nároky vůči  frontendovému a 
backendovému operátorovi systému umělé 
inteligence.

_________________ _________________
3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

3 Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. 
července 1985 o sbližování právních a 
správních předpisů členských států 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Odpovědnost provozovatele podle 
tohoto nařízení se zakládá na skutečnosti, 
že tím, že systém umělé inteligence 
provozuje, má pod kontrolou i příslušné 
riziko. Obdobně jako majitel vozidla nebo 
domácího zvířete má i provozovatel 
možnost do určité míry kontrolovat riziko, 
které daný produkt představuje. Kontrola 
by se zde měla chápat jako činnost 
provozovatele, která ovlivňuje provoz 
systému využívajícího umělou inteligenci 
od začátku do konce nebo která může 
změnit konkrétní funkce či procesy 
v rámci daného systému.

(8) Odpovědnost frontendového 
operátora podle tohoto nařízení se zakládá 
na skutečnosti, že se jedná o osobu, která 
předně rozhoduje o používání příslušné 
technologie a má z jejího používání 
prospěch. Přínos plynoucí z používání je 
tedy třeba chápat tak, že osoba využívá 
vlastností a funkcí systému umělé 
inteligence. Na druhou stranu 
odpovědnost backendového operátora 
podle tohoto nařízení vychází ze 
skutečnosti, že se jedná o osobu, která 
neustále definuje funkce příslušné 
technologie a poskytuje základní a 
průběžnou backendovou podporu, a proto 
má skutečný vliv na rizika provozu.

Or. en



AM\1205914CS.docx 111/153 PE652.460v01-00

CS

Pozměňovací návrh 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Odpovědnost provozovatele podle 
tohoto nařízení se zakládá na skutečnosti, 
že tím, že systém umělé inteligence 
provozuje, má pod kontrolou i příslušné 
riziko. Obdobně jako majitel vozidla nebo 
domácího zvířete má i provozovatel 
možnost do určité míry kontrolovat riziko, 
které daný produkt představuje. Kontrola 
by se zde měla chápat jako činnost 
provozovatele, která ovlivňuje provoz 
systému využívajícího umělou inteligenci 
od začátku do konce nebo která může 
změnit konkrétní funkce či procesy v rámci 
daného systému.

(8) Odpovědnost operátora podle 
tohoto nařízení se zakládá na skutečnosti, 
že vykonává určitou kontrolu nad riziky 
spojenými s provozem systému umělé 
inteligence, která jsou srovnatelná s riziky 
majitele automobilu nebo zvířete. Proto se 
kontrolou rozumí jakákoli činnost 
operátora, která má vliv na provoz 
systému umělé inteligence, respektive na 
to, v jaké míře jsou možným rizikům 
systému vystaveny třetí strany. Tyto 
činnosti by mohly mít dopad na provoz od 
začátku až do konce určením vstupů, 
výstupů nebo výsledků nebo změnit 
konkrétní funkce či procesy v rámci 
daného systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8) Odpovědnost provozovatele podle 
tohoto nařízení se zakládá na skutečnosti, 
že tím, že systém umělé inteligence 
provozuje, má pod kontrolou i příslušné 
riziko. Obdobně jako majitel vozidla nebo 
domácího zvířete má i provozovatel 
možnost do určité míry kontrolovat riziko, 
které daný produkt představuje. Kontrola 
by se zde měla chápat jako činnost 
provozovatele, která ovlivňuje provoz 
systému využívajícího umělou inteligenci 
od začátku do konce nebo která může 

(8) Odpovědnost operátora podle 
tohoto nařízení se zakládá na skutečnosti, 
že tím, že systém umělé inteligence 
provozuje, má pod kontrolou i příslušné 
riziko. Obdobně jako majitel vozidla nebo 
domácího zvířete má i operátor možnost 
do určité míry kontrolovat riziko, které 
daný produkt představuje. Kontrola by se 
zde měla chápat jako jakýkoli přístup 
operátora, který může ovlivnit způsob, 
jakým se riziko může projevit, např. 
způsob, jakým systém umělé inteligence 
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změnit konkrétní funkce či procesy v rámci 
daného systému.

funguje od začátku do konce, nebo může 
změnit konkrétní funkce či procesy v rámci 
daného systému. 

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8a) Čím pokročilejší a autonomnější 
systém je, tím větší dopad může mít 
definování algoritmů a jejich ovlivňování, 
například prostřednictvím průběžných 
aktualizací, oproti pouhému spuštění 
systému. Vzhledem k tomu, že často 
existuje více než jedna osoba, kterou lze 
rozumně považovat za provozovatele této 
technologie, může být backendový i 
frontendový operátor označen za 
„operátora“ systému umělé inteligence v 
závislosti na úrovni prováděné kontroly.  

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8b) Ačkoli je frontendový operátor 
obecně osobou, která „primárně“ 
rozhoduje o použití systém umělé 
inteligence, backendový poskytovatel, 
který neustále definuje vlastnosti 
technologie a poskytuje data a základní 
backendovou podporu, by například také 
mohl nad provozním rizikem vykonávat 
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vysoký stupeň kontroly.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(8c) V případě více než jednoho 
operátora nese striktní odpovědnost 
osoba, která vykonává nejvyšší míru 
kontroly nad riziky představovanými 
škodlivou operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Pokud je uživatel, tedy osoba 
využívající systém umělé inteligence, 
účastníkem škodní události, měla by podle 
tohoto nařízení nést odpovědnost za škodu 
pouze v případě, že je také 
provozovatelem. Podle tohoto nařízení by 
se neměl „backendový“ operátor, což je 
osoba, která neustále definuje funkce 
příslušné technologie a poskytuje základní 
průběžnou „backendovou“ podporu, 
považovat za provozovatele, a tudíž by se 
na něj neměla vztahovat ustanovení 
tohoto nařízení. V zájmu zajištění právní 
jistoty v celé Unii by se měla 
na „backendového“ operátora vztahovat 
stejná pravidla týkající se odpovědnosti za 
škodu jako na producenta, výrobce 

(9) Pokud je uživatel, tedy osoba 
využívající systém umělé inteligence, 
účastníkem škodní události, měla by podle 
tohoto nařízení nést odpovědnost za škodu 
v případě, že je také operátorem, jinak 
rozsah hrubé nedbalosti nebo úmyslného 
přispění uživatele k riziku vede k jeho 
odpovědnosti za škodu způsobenou vůči 
navrhovateli. Použitelná spotřebitelská 
práva uživatele by neměla být dotčena.
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a vývojáře.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Pokud je uživatel, tedy osoba 
využívající systém umělé inteligence, 
účastníkem škodní události, měla by podle 
tohoto nařízení nést odpovědnost za škodu 
pouze v případě, že je také 
provozovatelem. Podle tohoto nařízení by 
se neměl „backendový“ operátor, což je 
osoba, která neustále definuje funkce 
příslušné technologie a poskytuje základní 
průběžnou „backendovou“ podporu, 
považovat za provozovatele, a tudíž by se 
na něj neměla vztahovat ustanovení 
tohoto nařízení. V zájmu zajištění právní 
jistoty v celé Unii by se měla 
na „backendového“ operátora vztahovat 
stejná pravidla týkající se odpovědnosti za 
škodu jako na producenta, výrobce 
a vývojáře.

(9) Pokud je uživatel, tedy osoba 
využívající systém umělé inteligence, 
účastníkem škodní události, měla by podle 
tohoto nařízení nést odpovědnost za škodu 
pouze v případě, že je také frontendovým 
operátorem. Je třeba poukázat na to, že 
„backendový“ operátor, což je osoba, která 
neustále definuje funkce příslušné 
technologie a poskytuje základní 
průběžnou „backendovou“ podporu, 
nemusí být nutně současně producentem, 
protože může být mimo jiné také 
vývojářem nebo programátorem.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(9) Pokud je uživatel, tedy osoba 
využívající systém umělé inteligence, 
účastníkem škodní události, měla by podle 
tohoto nařízení nést odpovědnost za škodu 

(9) Pokud je uživatel, tedy osoba 
využívající systém umělé inteligence, 
účastníkem škodní události, měla by podle 
tohoto nařízení nést odpovědnost za škodu 
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pouze v případě, že je také 
provozovatelem. Podle tohoto nařízení by 
se neměl „backendový“ operátor, což je 
osoba, která neustále definuje funkce 
příslušné technologie a poskytuje základní 
průběžnou „backendovou“ podporu, 
považovat za provozovatele, a tudíž by se 
na něj neměla vztahovat ustanovení 
tohoto nařízení. V zájmu zajištění právní 
jistoty v celé Unii by se měla 
na „backendového“ operátora vztahovat 
stejná pravidla týkající se odpovědnosti za 
škodu jako na producenta, výrobce 
a vývojáře.

pouze v případě, že je také operátorem. 
V zájmu zajištění právní jistoty v celé Unii 
by se na „backendového“ operátora měla 
vztahovat směrnice o odpovědnosti za 
vadné výrobky, je-li backendový operátor 
také producentem nebo výrobcem ve 
smyslu článku 3 této směrnice. Pokud 
existuje pouze jeden operátor, který je 
zároveň výrobcem, mělo by mít přednost 
toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Většina nároků na 
odškodnění podle tohoto nařízení by se 
však měla týkat případů odpovědnosti 
třetích stran, kdy je systém umělé 
inteligence provozován ve veřejném 
prostoru a kdy je riziku vystaveno velké 
množství třetích osob. V takové situaci si 
postižené osoby často nebudou provozu 
systému umělé inteligence ani vědomy 
a nebudou mít s jeho provozovatelem 
žádný smluvní ani právní vztah. V 
důsledku provozování systému umělé 
inteligence se proto dostávají do situace, 
kdy mohou v případě způsobené újmy 
nebo škody uplatnit vůči provozovateli 
daného systému pouze nároky na 
základě subjektivní odpovědnosti 
za způsobenou škodu, přičemž zavinění 

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Mělo by přispět k 
zajištění co největší právní jistoty, aniž by 
předjímalo budoucí technologický vývoj a 
různé nároky na odpovědnost, které 
mohou uplatnit postižené osoby zapojené 
do celého řetězce odpovědnosti a během 
životního cyklu systému umělé inteligence.
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provozovatele budou prokazovat jen velmi 
obtížně.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Většina nároků na 
odškodnění podle tohoto nařízení by se 
však měla týkat případů odpovědnosti 
třetích stran, kdy je systém umělé 
inteligence provozován ve veřejném 
prostoru a kdy je riziku vystaveno velké 
množství třetích osob. V takové situaci si 
postižené osoby často nebudou provozu 
systému umělé inteligence ani vědomy 
a nebudou mít s jeho provozovatelem 
žádný smluvní ani právní vztah. V 
důsledku provozování systému umělé 
inteligence se proto dostávají do situace, 
kdy mohou v případě způsobené újmy 
nebo škody uplatnit vůči provozovateli 
daného systému pouze nároky na 
základě subjektivní odpovědnosti 
za způsobenou škodu, přičemž zavinění 
provozovatele budou prokazovat jen velmi 
obtížně.

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Toto nařízení by se 
také, avšak nikoli výhradně, mělo týkat 
případů odpovědnosti třetích stran, kdy je 
systém umělé inteligence provozován ve 
veřejném prostoru a kdy je riziku 
vystaveno velké množství třetích osob. V 
takové situaci si postižené osoby často 
nebudou provozu systému umělé 
inteligence ani vědomy a nebudou mít 
s jeho frontendovým operátorem žádný 
smluvní ani právní vztah. V důsledku 
provozování systému umělé inteligence se 
proto dostávají do situace, kdy mohou 
v případě způsobené újmy nebo škody čelit 
tomu, že zavinění frontendového 
operátora budou prokazovat jen velmi 
obtížně.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Většina nároků na 
odškodnění podle tohoto nařízení by se 
však měla týkat případů odpovědnosti 
třetích stran, kdy je systém umělé 
inteligence provozován ve veřejném 
prostoru a kdy je riziku vystaveno velké 
množství třetích osob. V takové situaci si 
postižené osoby často nebudou provozu 
systému umělé inteligence ani vědomy 
a nebudou mít s jeho provozovatelem 
žádný smluvní ani právní vztah. V 
důsledku provozování systému umělé 
inteligence se proto dostávají do situace, 
kdy mohou v případě způsobené újmy 
nebo škody uplatnit vůči provozovateli 
daného systému pouze nároky na 
základě subjektivní odpovědnosti 
za způsobenou škodu, přičemž zavinění 
provozovatele budou prokazovat jen velmi 
obtížně.

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Většina nároků na 
odškodnění podle tohoto nařízení by se 
však měla týkat případů odpovědnosti 
třetích stran, kdy systém umělé inteligence 
vystavuje riziku velké množství třetích 
osob. V takové situaci si postižené osoby 
často nebudou provozu systému umělé 
inteligence ani vědomy a nebudou mít 
s jeho provozovatelem žádný smluvní ani 
právní vztah. V důsledku provozování 
systému umělé inteligence se proto 
dostávají do situace, kdy mohou v případě 
způsobené újmy nebo škody uplatnit vůči 
provozovateli daného systému pouze 
nároky na základě subjektivní 
odpovědnosti za způsobenou škodu, 
přičemž zavinění provozovatele budou 
prokazovat jen velmi obtížně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Většina nároků na 
odškodnění podle tohoto nařízení by se 
však měla týkat případů odpovědnosti 
třetích stran, kdy je systém umělé 
inteligence provozován ve veřejném 

(10) Nařízení by se mělo vztahovat v 
zásadě na všechny systémy umělé 
inteligence nehledě na to, kde jsou 
provozovány nebo zda se jedná o reálný 
nebo virtuální provoz. Většina nároků na 
odškodnění podle tohoto nařízení by se 
však měla týkat případů odpovědnosti 
třetích stran, kdy je systém umělé 
inteligence provozován ve veřejném 
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prostoru a kdy je riziku vystaveno velké 
množství třetích osob. V takové situaci si 
postižené osoby často nebudou provozu 
systému umělé inteligence ani vědomy 
a nebudou mít s jeho provozovatelem 
žádný smluvní ani právní vztah. V 
důsledku provozování systému umělé 
inteligence se proto dostávají do situace, 
kdy mohou v případě způsobené újmy 
nebo škody uplatnit vůči provozovateli 
daného systému pouze nároky na 
základě subjektivní odpovědnosti 
za způsobenou škodu, přičemž zavinění 
provozovatele budou prokazovat jen velmi 
obtížně.

prostoru a kdy je riziku vystaveno velké 
množství třetích osob. V takové situaci si 
postižené osoby často nebudou provozu 
systému umělé inteligence ani vědomy 
a nebudou mít s jeho operátorem žádný 
smluvní ani právní vztah. V důsledku 
provozování systému umělé inteligence se 
proto dostávají do situace, kdy mohou 
v případě způsobené újmy nebo škody 
uplatnit vůči operátorovi daného systému 
pouze nároky na základě subjektivní 
odpovědnosti za způsobenou škodu, 
přičemž zavinění operátora budou 
prokazovat jen velmi obtížně.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(10a) S cílem chránit spotřebitele, zajistit 
přiměřenou transparentnost, analyzovat 
možná rozhodnutí učiněná systémy umělé 
inteligence a v neposlední řadě určit 
odpovědnost provozovatele by mělo toto 
nařízení zavést požadavek, aby byly 
minimálně systémy umělé inteligence, 
které jsou považovány za vysoce rizikové, 
vybaveny zapisovačem, který se podobá 
povinným letovým zapisovacím zařízením. 
Tyto zapisovače musí být plně přístupné 
orgánu, který umožňuje plnou kontrolu 
odpovědnosti za škody nebo zranění 
způsobené systémem umělé inteligence. 
Po nehodě, vážném incidentu nebo 
události, které zjistil vyšetřující orgán, by 
měl provozovatel systému umělé 
inteligence uchovávat původní údaje z 
těchto zapisovačů po dobu 60 dnů nebo po 
takovou dobu, kterou může vyšetřující 
orgán dovolit. Provozovatel systému 
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umělé inteligence by měl provádět 
pravidelné kontroly a provozní hodnocení 
řádného fungování těchto zapisovačů.

Or. it

Pozměňovací návrh 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(11) Rozhodujícím faktorem je druh 
systému umělé inteligence, nad nímž má 
provozovatel kontrolu. Rizikový systém 
může ohrožovat veřejnost v daleko větší 
míře, a to nahodilým způsobem, který 
není možné předvídat. To znamená, že 
na začátku autonomního provozu systému 
umělé inteligence není možné většinu 
potenciálně postižených osob (např. osob 
na veřejném náměstí nebo v sousedním 
domě) zjistit nebo vyhledat, ve srovnání 
s provozem systému, který se týká 
konkrétních osob, jež s jeho použitím 
musejí obvykle předem souhlasit 
(např. u operací v nemocnici nebo 
při prodejních předváděcích akcích 
v malém obchodě). Význam potenciálu 
rizikového systému umělé inteligence 
způsobit újmu nebo škodu, by měl být 
stanoven v závislosti na souhře mezi tím, 
jak je daný systém využíván, závažností 
potenciální újmy nebo škody 
a pravděpodobností, že se riziko skutečně 
projeví. Míra závažnosti by se měla 
stanovovat na základě míry potenciální 
škody způsobené provozem daného 
sytému, počtu postižených osob, celkové 
hodnoty případné škody a škody 
způsobené společnosti jako celku. 
Pravděpodobnost by se měla stanovovat 
na základě úlohy algoritmických výpočtů 
v rámci rozhodovacího procesu, složitosti 
rozhodování a vratnosti daných účinků. A 

(11) Ve fázi řešení otázky odpovědnosti 
není vhodné přistupovat k umělé 
inteligenci na základě posuzování rizik, 
neboť vznikla škoda a ukázalo se, že 
dotčený produkt je rizikový. Je třeba 
poznamenat, že i aplikace s takzvaným 
nízkým rizikem mohou výrazně způsobit 
závažnou újmu nebo škodu. K modelu 
odpovědnosti za produkty obsahující 
aplikace umělé inteligence je proto 
zapotřebí přistupovat ve dvou krocích: Za 
prvé je třeba stanovit subjektivní 
odpovědnost frontendového operátora za 
škodu, na jejímž základě by měla 
postižená osoba právo požadovat náhradu 
škody, přičemž by měl mít frontendový 
operátor možnost prokázat, že škodu 
nezavinil tím, že plní povinnost poskytnutí 
péče, tj. pravidelně instaluje veškeré 
dostupné aktualizace. Je-li tato povinnost 
splněna, předpokládá se dodržení zásady 
náležité péče. Za druhé, v případě, že 
nelze doložit zavinění frontendovým 
operátorem, nese objektivní odpovědnost 
backendový operátor. Postup sestávající ze 
dvou kroků je nezbytně nutný, aby bylo 
zajištěno, že poškození budou za škody 
způsobené systémy řízenými umělou 
inteligencí účinně odškodněni;
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konečně, způsob používání by měl mj. 
záviset na odvětví, v němž je systém umělé 
inteligence provozován, na tom, zda by 
mohl mít právní nebo faktický dopad 
na významná zákonem chráněná práva 
postižené osoby a zda je možné se těmto 
účinkům v rozumné míře vyhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(11) Rozhodujícím faktorem je druh 
systému umělé inteligence, nad nímž má 
provozovatel kontrolu. Rizikový systém 
může ohrožovat veřejnost v daleko větší 
míře, a to nahodilým způsobem, který není 
možné předvídat. To znamená, že 
na začátku autonomního provozu systému 
umělé inteligence není možné většinu 
potenciálně postižených osob (např. osob 
na veřejném náměstí nebo v sousedním 
domě) zjistit nebo vyhledat, ve srovnání 
s provozem systému, který se týká 
konkrétních osob, jež s jeho použitím 
musejí obvykle předem souhlasit 
(např. u operací v nemocnici nebo 
při prodejních předváděcích akcích 
v malém obchodě). Význam potenciálu 
rizikového systému umělé inteligence 
způsobit újmu nebo škodu, by měl být 
stanoven v závislosti na souhře mezi tím, 
jak je daný systém využíván, závažností 
potenciální újmy nebo škody 
a pravděpodobností, že se riziko skutečně 
projeví. Míra závažnosti by se měla 
stanovovat na základě míry potenciální 
škody způsobené provozem daného 
sytému, počtu postižených osob, celkové 
hodnoty případné škody a škody způsobené 
společnosti jako celku. Pravděpodobnost 

(11) Rozhodujícím faktorem je druh 
systému umělé inteligence, nad nímž má 
operátor kontrolu. Rizikový systém může 
ohrožovat uživatele nebo veřejnost 
v daleko větší míře, a způsobem, který je 
obtížné předvídat. To znamená, že 
na začátku autonomního provozu systému 
umělé inteligence je nemožné předvídat a 
pravděpodobně kontrolovat možné 
škodlivé chování softwaru, zatímco jeho 
dopad může být mimořádně vysoký v 
závislosti na rozsahu škody nebo povaze 
statků nebo práv, které jsou tomuto riziku 
vystaveny. Význam potenciálu rizikového 
systému umělé inteligence způsobit újmu 
nebo škodu, by měl být stanoven v 
závislosti na souhře mezi tím, jaký je účel 
použití, pro který je systém umělé 
inteligence uváděn na trh, jak je daný 
systém využíván, závažností potenciální 
újmy nebo škody a stupněm autonomie 
rozhodování, které může vést ke škodě. 
Míra závažnosti určující úroveň 
odškodnění postižených osob by měla být 
posouzena na základě míry potenciální 
škody způsobené provozem daného 
sytému, počtu postižených osob, celkové 
hodnoty případné škody, a to jak hmotné, 
tak nehmotné, a škody způsobené 
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by se měla stanovovat na základě úlohy 
algoritmických výpočtů v rámci 
rozhodovacího procesu, složitosti 
rozhodování a vratnosti daných účinků. A 
konečně, způsob používání by měl mj. 
záviset na odvětví, v němž je systém umělé 
inteligence provozován, na tom, zda by 
mohl mít právní nebo faktický dopad 
na významná zákonem chráněná práva 
postižené osoby a zda je možné se těmto 
účinkům v rozumné míře vyhnout.

společnosti jako celku. Pravděpodobnost, 
že dojde k újmě či škodě, by se měla 
stanovovat na základě úlohy 
algoritmických výpočtů v rámci 
rozhodovacího procesu, možnosti lidského 
zásahu do tohoto procesu, složitosti 
rozhodování a vratnosti daných účinků. A 
konečně, způsob používání by měl mj. 
záviset na prostředí, v němž je systém 
umělé inteligence provozován, na tom, zda 
by mohl mít právní nebo faktický dopad 
na významná zákonem chráněná práva a 
statky postižené osoby a zda je možné se 
těmto účinkům v rozumné míře vyhnout, a 
na úrovni informací poskytovaných 
uživatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(11) Rozhodujícím faktorem je druh 
systému umělé inteligence, nad nímž má 
provozovatel kontrolu. Rizikový systém 
může ohrožovat veřejnost v daleko větší 
míře, a to nahodilým způsobem, který není 
možné předvídat. To znamená, že 
na začátku autonomního provozu systému 
umělé inteligence není možné většinu 
potenciálně postižených osob (např. osob 
na veřejném náměstí nebo v sousedním 
domě) zjistit nebo vyhledat, ve srovnání 
s provozem systému, který se týká 
konkrétních osob, jež s jeho použitím 
musejí obvykle předem souhlasit 
(např. u operací v nemocnici nebo 
při prodejních předváděcích akcích 
v malém obchodě). Význam potenciálu 
rizikového systému umělé inteligence 
způsobit újmu nebo škodu, by měl být 
stanoven v závislosti na souhře mezi tím, 

(11) Rozhodujícím faktorem je druh 
systému umělé inteligence, nad nímž má 
operátor kontrolu. Rizikový systém může 
ohrožovat veřejnost v daleko větší míře, a 
to nahodilým způsobem, který jde nad 
rámec toho, co lze rozumně očekávat od 
jeho zamýšleného použití. To znamená, že 
na začátku autonomního provozu systému 
umělé inteligence není možné většinu 
potenciálně postižených osob (např. osob 
na veřejném náměstí nebo v sousedním 
domě) zjistit nebo vyhledat, ve srovnání 
s provozem systému, který se týká 
konkrétních osob, jež s jeho použitím 
musejí obvykle předem souhlasit 
(např. u operací v nemocnici nebo 
při prodejních předváděcích akcích 
v malém obchodě). Význam potenciálu 
rizikového systému umělé inteligence 
způsobit újmu nebo škodu, je stanoven v 
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jak je daný systém využíván, závažností 
potenciální újmy nebo škody 
a pravděpodobností, že se riziko skutečně 
projeví. Míra závažnosti by se měla 
stanovovat na základě míry potenciální 
škody způsobené provozem daného 
sytému, počtu postižených osob, celkové 
hodnoty případné škody a škody způsobené 
společnosti jako celku. Pravděpodobnost 
by se měla stanovovat na základě úlohy 
algoritmických výpočtů v rámci 
rozhodovacího procesu, složitosti 
rozhodování a vratnosti daných účinků. A 
konečně, způsob používání by měl mj. 
záviset na odvětví, v němž je systém umělé 
inteligence provozován, na tom, zda by 
mohl mít právní nebo faktický dopad 
na významná zákonem chráněná práva 
postižené osoby a zda je možné se těmto 
účinkům v rozumné míře vyhnout.

závislosti na souhře mezi tím, jak je daný 
systém využíván, závažností potenciální 
újmy nebo škody a pravděpodobností, že se 
riziko skutečně projeví. Míra závažnosti by 
se měla stanovovat na základě míry 
potenciální škody způsobené provozem 
daného sytému, počtu postižených osob, 
celkové hodnoty případné škody a škody 
způsobené společnosti jako celku. 
Pravděpodobnost by se měla stanovovat na 
základě úlohy algoritmických výpočtů 
v rámci rozhodovacího procesu, složitosti 
rozhodování a vratnosti daných účinků. A 
konečně, způsob používání by měl mj. 
záviset na odvětví, v němž je systém umělé 
inteligence provozován, na tom, zda by 
mohl mít právní nebo faktický dopad 
na významná zákonem chráněná práva 
postižené osoby a zda je možné se těmto 
účinkům v rozumné míře vyhnout.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení. S ohledem na rychlý 
technický rozvoj a vývoj na trhu a také 
na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 

(12) Je nutné delegovat pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na Komisi, aby 
mohla vypracovat seznam druhů systémů 
umělé inteligence, které představují vysoké 
riziko, a kritických odvětví, v nichž se 
používají. Aby měly společnosti 
dostatečnou jistotu, pokud jde o plánování 
a investice, následné změny v kritických 
odvětvích by měly probíhat pouze každých 
12 měsíců.
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nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 
probíhat pouze každých 12 měsíců. Pokud 
vývojáři pracují v současné době na nové 
technologii, produktu nebo službě, která 
spadá pod některé ze stávajících kritických 
odvětví uvedené v příloze a které by se 
mohlo stát později rizikovým systémem 
umělé inteligence, měly by o tom 
informovat Komisi.

Or. de

Pozměňovací návrh 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení. S ohledem na rychlý 
technický rozvoj a vývoj na trhu a také 
na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 

(12) Přístup k umělé inteligenci 
založený na riziku v rámci stávajícího 
rámce odpovědnosti by mohl vést ke 
zbytečné fragmentaci v celé Unii, což by 
vytvářelo právní nejistotu, problémy s 
interpretací a nejasnosti mezi uživateli, 
kteří by čelili různým úrovním ochrany v 
závislosti na tom, zda jsou systémy umělé 
inteligence klasifikovány jako 
vysokorizikové a nízkorizikové, což 
uživatelé nemohou posoudit sami. Jakmile 
dojde ke vzniku škody, není podstatné, zda 
byl systém umělé inteligence klasifikován 
jako vysokokorizikový či nízkorizikový, ale 
zda mohou dotyčné osoby získat plnou 
náhradu škody bez ohledu na kategorii 
rizika.
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probíhat pouze každých 12 měsíců. Pokud 
vývojáři pracují v současné době na nové 
technologii, produktu nebo službě, která 
spadá pod některé ze stávajících 
kritických odvětví uvedené v příloze a 
které by se mohlo stát později rizikovým 
systémem umělé inteligence, měly by o 
tom informovat Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení. S ohledem na rychlý 
technický rozvoj a vývoj na trhu a také 
na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 
probíhat pouze každých 12 měsíců. Pokud 
vývojáři pracují v současné době na nové 
technologii, produktu nebo službě, která 
spadá pod některé ze stávajících 
kritických odvětví uvedené v příloze a 
které by se mohlo stát později rizikovým 

(12) Všechny kategorie rizikových 
systémů umělé inteligence a kritéria 
umožňující toto riziko posoudit by měly 
být stanoveny na základě strukturovaného 
procesu zahrnujícího výbor odborníků 
Komise a neustálé konzultace mezi Komisí 
a všemi zúčastněnými stranami, včetně 
výzkumných pracovníků, jednotlivých 
odborníků, členů svobodného softwaru, 
vědců, inženýrů a příslušných orgánů 
dozoru. S ohledem na rychlý technický 
rozvoj a vývoj na trhu na celém světě 
a také na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnocení systémů 
umělé inteligence, by měl být pravidelně 
aktualizován seznam kategorií systémů 
umělé inteligence založený na kritériích, 
která umožňují definovat jejich autonomii 
a posoudit úroveň rizika v průběhu času, 
přičemž je třeba poskytovat podnikům a 
výzkumným organizacím dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice.
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systémem umělé inteligence, měly by o 
tom informovat Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení. S ohledem na rychlý 
technický rozvoj a vývoj na trhu a také 
na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 
probíhat pouze každých 12 měsíců. Pokud 
vývojáři pracují v současné době na nové 
technologii, produktu nebo službě, která 
spadá pod některé ze stávajících kritických 
odvětví uvedené v příloze a které by se 
mohlo stát později rizikovým systémem 
umělé inteligence, měly by o tom 
informovat Komisi.

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení a musí být jasné, že 
jejich výčet není vyčerpávající. S ohledem 
na rychlý technický rozvoj a vývoj na trhu 
a také na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Pokud vývojáři pracují v současné 
době na nové technologii, produktu nebo 
službě, která spadá pod některé 
ze stávajících kritických odvětví uvedené 
v příloze a které by se mohlo stát později 
rizikovým systémem umělé inteligence, 
měly by o tom informovat Komisi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 216
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení. S ohledem na rychlý 
technický rozvoj a vývoj na trhu a také 
na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 
probíhat pouze každých 12 měsíců. Pokud 
vývojáři pracují v současné době na nové 
technologii, produktu nebo službě, která 
spadá pod některé ze stávajících kritických 
odvětví uvedené v příloze a které by se 
mohlo stát později rizikovým systémem 
umělé inteligence, měly by o tom 
informovat Komisi.

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být taxativně uvedeny 
v příloze k tomuto nařízení. S ohledem 
na rychlý technický rozvoj a vývoj na trhu 
a také na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 
probíhat pouze každých 12 měsíců. Pokud 
vývojáři pracují v současné době na nové 
technologii, produktu nebo službě, která 
spadá pod některé ze stávajících kritických 
odvětví uvedené v příloze a které by se 
mohlo stát později rizikovým systémem 
umělé inteligence, měly by o tom 
informovat Komisi.

Or. ro

Pozměňovací návrh 217
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení. S ohledem na rychlý 
technický rozvoj a vývoj na trhu a také 
na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 
probíhat pouze každých 12 měsíců. Pokud 
vývojáři pracují v současné době na nové 
technologii, produktu nebo službě, která 
spadá pod některé ze stávajících kritických 
odvětví uvedené v příloze a které by se 
mohlo stát později rizikovým systémem 
umělé inteligence, měly by o tom 
informovat Komisi.

(12) Všechny rizikové systémy umělé 
inteligence by měly být uvedeny v příloze 
k tomuto nařízení. S ohledem na rychlý 
technický rozvoj a vývoj na trhu a také 
na odborné znalosti, které jsou nutné 
k příslušnému přehodnoceni systémů 
umělé inteligence, je nutné delegovat 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
na Komisi, která by měla měnit nařízení 
s ohledem na druhy systémů umělé 
inteligence, které představují vysoké 
riziko, a na kritická odvětví, v nichž se 
používají. Komise by měla na základě 
definic a ustanovení stanovených v tomto 
nařízení přehodnocovat jeho přílohu 
každých šest měsíců a v případě nutnosti ji 
na základě aktů v přenesené pravomoci 
měnit. Aby měly společnosti dostatečnou 
jistotu, pokud jde o plánování a investice, 
změny v kritických odvětvích by měly 
probíhat pouze každých dvanáct měsíců. 
Pokud operátoři pracují v současné době 
na nové technologii, produktu nebo službě, 
která spadá pod některé ze stávajících 
kritických odvětví uvedené v příloze a 
které by se mohlo stát později rizikovým 
systémem umělé inteligence, měly by o 
tom informovat Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(13) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 

vypouští se
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v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů4. Komisi by v rámci 
přepracování tohoto nařízení měl být 
nápomocen stálý výbor s názvem 
„Odborný výbor pro rizikové systémy 
umělé inteligence“ (TCRAI). Stálý výbor 
by se měl skládat ze zástupců členských 
států a měl by mít vyvážené zastoupení 
zainteresovaných stran, včetně 
spotřebitelských organizací, zástupců 
podniků z různých odvětví a různé 
velikosti a také výzkumných pracovníků 
a vědců. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada zejména veškeré dokumenty 
současně s odborníky z členských států 
a jejich odborníci mají při přípravě aktů 
v přenesené pravomoci automaticky 
přístup na setkání skupin odborníků 
Komise a stálého výboru TCRAI.
_________________
4 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(13) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů4. Komisi by v rámci 
přepracování tohoto nařízení měl být 
nápomocen stálý výbor s názvem 

(13) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
pravidelné konzultace se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. Komisi by v 
rámci pravidelného přezkumu tohoto 
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„Odborný výbor pro rizikové systémy 
umělé inteligence“ (TCRAI). Stálý výbor 
by se měl skládat ze zástupců členských 
států a měl by mít vyvážené zastoupení 
zainteresovaných stran, včetně 
spotřebitelských organizací, zástupců 
podniků z různých odvětví a různé 
velikosti a také výzkumných pracovníků 
a vědců. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada zejména veškeré dokumenty 
současně s odborníky z členských států 
a jejich odborníci mají při přípravě aktů 
v přenesené pravomoci automaticky 
přístup na setkání skupin odborníků 
Komise a stálého výboru TCRAI.

nařízení měl být nápomocen stálý výbor. 
Stálý výbor by se měl skládat ze zástupců 
členských států a měl by mít vyvážené 
zastoupení zainteresovaných stran, včetně 
spotřebitelských organizací, sdružení 
zastupujících poškozené osoby, zástupců 
podniků z různých odvětví a různé 
velikosti a také jednotlivých odborníků, 
výzkumných pracovníků a vědců.

_________________
4 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(13) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů4. Komisi by v rámci 
přepracování tohoto nařízení měl být 
nápomocen stálý výbor s názvem 
„Odborný výbor pro rizikové systémy 
umělé inteligence“ (TCRAI). Stálý výbor 
by se měl skládat ze zástupců členských 
států a měl by mít vyvážené zastoupení 
zainteresovaných stran, včetně 
spotřebitelských organizací, zástupců 

(13) Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů4. V rámci nově zřízené 
Evropské agentury pro umělou inteligenci 
by k přezkumu stanovenému v tomto 
nařízení měl přispět stálý výbor s názvem 
„Odborný výbor pro rizikové systémy 
umělé inteligence“ (TCRAI). Stálý výbor 
by se měl skládat ze zástupců členských 
států a měl by mít vyvážené zastoupení 
zainteresovaných stran, včetně 
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podniků z různých odvětví a různé 
velikosti a také výzkumných pracovníků 
a vědců. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada zejména 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
z členských států a jejich odborníci mají 
při přípravě aktů v přenesené pravomoci 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise a stálého výboru 
TCRAI.

spotřebitelských organizací, zástupců 
podniků z různých odvětví a různé 
velikosti a také výzkumných pracovníků 
a vědců. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada zejména 
veškeré dokumenty současně s odborníky 
z členských států a jejich odborníci mají 
při přípravě aktů v přenesené pravomoci 
automaticky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise a stálého výboru 
TCRAI.

_________________ _________________
4 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 4 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti, které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat pouze 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku. Ze stejného důvodu by 
v něm měla být stanovena výše a rozsah 
odškodnění a promlčecí lhůta k uplatnění 
nároku na odškodnění. Na rozdíl 
od směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky by měla být v tomto nařízení 
stanovena mnohem nižší horní hranice 
odškodnění, jelikož se vztahuje pouze 
na jednu operaci systému umělé 
inteligence, zatímco směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky se 
vztahuje na celou řadu výrobků nebo 
dokonce na výrobní řady se stejnou 
vadou.

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti, které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat pouze 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné, 
psychické a duševní integritě a majetku.

Or. fr



AM\1205914CS.docx 131/153 PE652.460v01-00

CS

Pozměňovací návrh 222
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti, které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat pouze 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku. Ze stejného důvodu by 
v něm měla být stanovena výše a rozsah 
odškodnění a promlčecí lhůta k uplatnění 
nároku na odškodnění. Na rozdíl 
od směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky by měla být v tomto nařízení 
stanovena mnohem nižší horní hranice 
odškodnění, jelikož se vztahuje pouze 
na jednu operaci systému umělé 
inteligence, zatímco směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky se 
vztahuje na celou řadu výrobků nebo 
dokonce na výrobní řady se stejnou 
vadou.

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti,  které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat na újmu či 
škodu na životě, zdraví, tělesné integritě a 
majetku, a to i na datech, digitálním 
prostředí a zákonných právech postižené 
osoby erga omnes, pokud porušení těchto 
práv může způsobit hmotnou škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti, které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat pouze 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku. Ze stejného důvodu by 
v něm měla být stanovena výše a rozsah 
odškodnění a promlčecí lhůta k uplatnění 
nároku na odškodnění. Na rozdíl 

(14) Toto nařízení by se mělo vztahovat 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku a významné nehmotné 
škody. Aby byla nehmotná škoda 
považována za významnou, musela 
dotyčná osoba utrpět znatelnou nevýhodu 
a musí se jednat o objektivně pochopitelné 
poškození osobních zájmů, které 
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od směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky by měla být v tomto nařízení 
stanovena mnohem nižší horní hranice 
odškodnění, jelikož se vztahuje pouze 
na jednu operaci systému umělé 
inteligence, zatímco směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky se 
vztahuje na celou řadu výrobků nebo 
dokonce na výrobní řady se stejnou vadou.

způsobuje značnou hospodářskou ztrátu. 
V nařízení by také měla být stanovena 
výše a rozsah odškodnění a promlčecí lhůta 
k uplatnění nároku na odškodnění. Na 
rozdíl od směrnice o odpovědnosti 
za vadné výrobky by měla být v tomto 
nařízení stanovena mnohem nižší horní 
hranice odškodnění, jelikož se vztahuje 
pouze na poškození jediné osoby v 
důsledku jedné operace systému umělé 
inteligence, zatímco směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky se 
vztahuje na celou řadu výrobků nebo 
dokonce na výrobní řady se stejnou vadou.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti, které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat pouze 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku. Ze stejného důvodu by 
v něm měla být stanovena výše a rozsah 
odškodnění a promlčecí lhůta k uplatnění 
nároku na odškodnění. Na rozdíl 
od směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky by měla být v tomto nařízení 
stanovena mnohem nižší horní hranice 
odškodnění, jelikož se vztahuje pouze 
na jednu operaci systému umělé 
inteligence, zatímco směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky se 
vztahuje na celou řadu výrobků nebo 
dokonce na výrobní řady se stejnou vadou.

(14) Vzhledem ke zvláštní povaze 
systémů umělé inteligence by se 
navrhované nařízení mělo vztahovat jak 
na hmotnou, tak i nehmotnou škodu, 
včetně škod na nehmotném majetku a 
datech, jako je ztráta nebo únik dat, a 
mělo by zajistit, aby byla škoda plně 
kompenzována v souladu se základním 
právem na náhradu způsobené škody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 225
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti, které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat pouze 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku. Ze stejného důvodu by 
v něm měla být stanovena výše a rozsah 
odškodnění a promlčecí lhůta k uplatnění 
nároku na odškodnění. Na rozdíl 
od směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky by měla být v tomto nařízení 
stanovena mnohem nižší horní hranice 
odškodnění, jelikož se vztahuje pouze 
na jednu operaci systému umělé 
inteligence, zatímco směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky se 
vztahuje na celou řadu výrobků nebo 
dokonce na výrobní řady se stejnou vadou.

(14) V souladu se systémy objektivní 
odpovědnosti, které mají členské státy, by 
se mělo toto nařízení vztahovat pouze 
na újmu či škodu na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku. Ze stejného důvodu by 
v něm měla být stanovena promlčecí lhůta 
k uplatnění nároku na odškodnění. Na 
rozdíl od směrnice o odpovědnosti 
za vadné výrobky by měla být v tomto 
nařízení stanovena mnohem nižší horní 
hranice odškodnění, jelikož se vztahuje 
pouze na jednu operaci systému umělé 
inteligence, zatímco směrnice 
o odpovědnosti za vadné výrobky se 
vztahuje na celou řadu výrobků nebo 
dokonce na výrobní řady se stejnou vadou.

Or. de

Pozměňovací návrh 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(15) Na veškerou reálnou nebo 
virtuální činnost, zařízení nebo procesy 
řízené systémy umělé inteligence, které 
nejsou v příloze tohoto nařízení uvedeny 
jako rizikové systémy umělé inteligence, 
by se měla vztahovat subjektivní 
odpovědnost. Pokud jde o výši a rozsah 
odškodnění a promlčecí lhůtu, měly by i 
nadále platit právní předpisy členských 
států, včetně příslušné judikatury. Avšak v 
případě osoby, která utrpí újmu nebo 

vypouští se
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škodu způsobenou systémem umělé 
inteligence, by měla platit presumpce 
zavinění ze strany provozovatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(15) Na veškerou reálnou nebo virtuální 
činnost, zařízení nebo procesy řízené 
systémy umělé inteligence, které nejsou 
v příloze tohoto nařízení uvedeny jako 
rizikové systémy umělé inteligence, by se 
měla vztahovat subjektivní odpovědnost. 
Pokud jde o výši a rozsah odškodnění 
a promlčecí lhůtu, měly by i nadále platit 
právní předpisy členských států, včetně 
příslušné judikatury. Avšak v případě 
osoby, která utrpí újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
by měla platit presumpce zavinění ze 
strany provozovatele.

(15) Na veškerou reálnou nebo virtuální 
činnost, zařízení nebo procesy řízené 
systémy umělé inteligence, které nejsou 
klasifikovány jako rizikové systémy umělé 
inteligence, by se měla vztahovat 
subjektivní odpovědnost, a to bez ohledu 
na přísnější vnitrostátní právní předpisy a 
platné právní předpisy v oblasti ochrany 
spotřebitele, a kritéria pro klasifikaci musí 
být stanovena jasným postupem pod 
záštitou Komise. Pokud jde o výši a rozsah 
odškodnění a promlčecí lhůtu, měly by i 
nadále platit právní předpisy členských 
států, včetně příslušné judikatury. Avšak 
osoba, která utrpí újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
musí prokázat, že újmu způsobila umělá 
inteligence, přičemž by ale měla platit 
presumpce zavinění ze strany operátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(15) Na veškerou reálnou nebo virtuální (15) Na veškerou reálnou nebo virtuální 
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činnost, zařízení nebo procesy řízené 
systémy umělé inteligence, které nejsou 
v příloze tohoto nařízení uvedeny jako 
rizikové systémy umělé inteligence, by se 
měla vztahovat subjektivní odpovědnost. 
Pokud jde o výši a rozsah odškodnění 
a promlčecí lhůtu, měly by i nadále platit 
právní předpisy členských států, včetně 
příslušné judikatury. Avšak v případě 
osoby, která utrpí újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
by měla platit presumpce zavinění ze 
strany provozovatele.

činnost, zařízení nebo procesy řízené 
systémy umělé inteligence, které nejsou 
v příloze tohoto nařízení uvedeny jako 
rizikové systémy umělé inteligence, by se 
měla vztahovat subjektivní odpovědnost, 
nerozhodne-li Soudní dvůr Evropského 
parlamentu jinak. Pokud jde o výši 
a rozsah odškodnění a promlčecí lhůtu, 
měly by i nadále platit právní předpisy 
členských států, včetně jejich příslušné 
judikatury. Avšak v případě osoby, která 
utrpí újmu nebo škodu způsobenou 
systémem umělé inteligence, by měla platit 
presumpce zavinění ze strany 
provozovatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(15) Na veškerou reálnou nebo virtuální 
činnost, zařízení nebo procesy řízené 
systémy umělé inteligence, které nejsou 
v příloze tohoto nařízení uvedeny jako 
rizikové systémy umělé inteligence, by se 
měla vztahovat subjektivní odpovědnost. 
Pokud jde o výši a rozsah odškodnění 
a promlčecí lhůtu, měly by i nadále platit 
právní předpisy členských států, včetně 
příslušné judikatury. Avšak v případě 
osoby, která utrpí újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
by měla platit presumpce zavinění ze 
strany provozovatele.

(15) Na veškerou reálnou nebo virtuální 
činnost, zařízení nebo procesy řízené 
systémy umělé inteligence, které nejsou 
v příloze tohoto nařízení uvedeny jako 
rizikové systémy umělé inteligence, by se 
měla vztahovat subjektivní odpovědnost. 
Pokud jde o výši a rozsah odškodnění 
a promlčecí lhůtu, měly by i nadále platit 
právní předpisy členských států, včetně 
příslušné judikatury. Avšak v případě 
osoby, která utrpí újmu nebo škodu 
způsobenou systémem umělé inteligence, 
by měla platit presumpce zavinění ze 
strany operátora.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(16) Svědomitost, kterou lze očekávat ze 
strany provozovatele, by měla být úměrná 
i) povaze systému umělé inteligence, 
ii) potenciálně ohroženému zákonnému 
právu, iii) potenciální újmě nebo škodě, 
kterou by mohl systém umělé inteligence 
způsobit, a iv) pravděpodobnosti výskytu 
takové škody. Proto by se mělo přihlédnout 
k tomu, že pokud jde o algoritmy a data 
využívaná v rámci systémů umělé 
inteligence, může mít provozovatel 
omezené znalosti. Je nutné předpokládat, 
že pokud provozovatel zvolil systém umělé 
inteligence, který byl certifikován 
v souladu s [dobrovolným systémem 
certifikace uvedeným na s. 24 dokumentu 
COM(2020) 65 final], počínal si při výběru 
vhodného systému s náležitou péčí. Pokud 
může provozovatel doložit, že v rámci 
provozu systému umělé inteligence jej 
skutečně pravidelně sledoval a uvědomil 
výrobce o možných nesrovnalostech, je 
nutné předpokládat, že si při provozování 
takového systému počínal s náležitou péčí. 
Pokud provozovatel nainstaloval veškeré 
dostupné aktualizace, které mu poskytl 
výrobce systému umělé inteligence, je 
nutné předpokládat, že si při zajišťování 
provozní spolehlivosti daného systému 
počínal s náležitou péčí.

(16) Svědomitost, kterou lze očekávat ze 
strany operátora, by měla být úměrná 
i) povaze systému umělé inteligence, 
ii) informacím o povaze systému umělé 
inteligence, které jsou poskytovány 
operátorovi a veřejnosti, iii) potenciálně 
ohroženému zákonnému právu, 
iv) potenciální újmě nebo škodě, kterou by 
mohl systém umělé inteligence způsobit, 
a v) pravděpodobnosti výskytu takové 
škody. Proto by se mělo přihlédnout k 
tomu, že pokud jde o algoritmy a data 
využívaná v rámci systémů umělé 
inteligence, může mít operátor omezené 
znalosti, přestože by měla být zajištěna 
dostatečná úroveň informací, poskytování 
příslušné dokumentace o použití a 
konstrukční dokumentaci, včetně 
zdrojového kódu a dat používaných 
systémem umělé inteligence, které by byly 
snadno dostupné prostřednictvím 
povinného depozitu. Je nutné 
předpokládat, že pokud operátor zvolil 
systém umělé inteligence, který byl 
certifikován v souladu s [dobrovolným 
systémem certifikace uvedeným na s. 24 
dokumentu COM(2020) 65 final], počínal 
si při výběru vhodného systému s náležitou 
péčí. Pokud může operátor doložit, že 
v rámci provozu systému umělé inteligence 
jej skutečně pravidelně sledoval a 
uvědomil výrobce o možných 
nesrovnalostech, je nutné předpokládat, že 
si při provozování takového systému 
počínal s náležitou péčí. Pokud operátor 
nainstaloval veškeré dostupné aktualizace, 
které mu poskytl výrobce systému umělé 
inteligence, je nutné předpokládat, že si 
při zajišťování provozní spolehlivosti 
daného systému počínal s náležitou péčí v 
souladu s ustanoveními směrnice (EU) 
2019/770. Je třeba náležitě zohlednit 
možnost, že komunita svobodného 
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softwaru, která do značné míry závisí na 
dobrovolnictví, by vytvářela software pro 
širokou veřejnost, který lze částečně nebo 
úplně integrovat do systémů umělé 
inteligence, aniž by automaticky podléhal 
povinnostem společností, které poskytují 
digitální obsah v rámci profesní činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(16) Svědomitost, kterou lze očekávat ze 
strany provozovatele, by měla být úměrná 
i) povaze systému umělé inteligence, 
ii) potenciálně ohroženému zákonnému 
právu, iii) potenciální újmě nebo škodě, 
kterou by mohl systém umělé inteligence 
způsobit, a iv) pravděpodobnosti výskytu 
takové škody. Proto by se mělo přihlédnout 
k tomu, že pokud jde o algoritmy a data 
využívaná v rámci systémů umělé 
inteligence, může mít provozovatel 
omezené znalosti. Je nutné předpokládat, 
že pokud provozovatel zvolil systém umělé 
inteligence, který byl certifikován 
v souladu s [dobrovolným systémem 
certifikace uvedeným na s. 24 dokumentu 
COM(2020) 65 final], počínal si při výběru 
vhodného systému s náležitou péčí. Pokud 
může provozovatel doložit, že v rámci 
provozu systému umělé inteligence jej 
skutečně pravidelně sledoval a uvědomil 
výrobce o možných nesrovnalostech, je 
nutné předpokládat, že si při provozování 
takového systému počínal s náležitou péčí. 
Pokud provozovatel nainstaloval veškeré 
dostupné aktualizace, které mu poskytl 
výrobce systému umělé inteligence, je 

(16) Svědomitost, kterou lze očekávat ze 
strany frontedového operátora, by měla 
být úměrná i) povaze systému umělé 
inteligence, ii) potenciálně ohroženému 
zákonnému právu, iii) potenciální újmě 
nebo škodě, kterou by mohl systém umělé 
inteligence způsobit, 
a iv) pravděpodobnosti výskytu takové 
škody. Proto by se mělo přihlédnout k 
tomu, že pokud jde o algoritmy a data 
využívaná v rámci systémů umělé 
inteligence, může mít frontendový 
operátor omezené znalosti. Je nutné 
předpokládat, že pokud frontendový 
operátor zvolil systém umělé inteligence, 
který byl certifikován v souladu s 
[dobrovolným systémem certifikace 
uvedeným na s. 24 dokumentu 
COM(2020) 65 final], počínal si při výběru 
vhodného systému s náležitou péčí. Pokud 
může frontendový operátor doložit, že 
v rámci provozu systému umělé inteligence 
jej skutečně pravidelně sledoval a 
uvědomil backendového operátora o 
možných nesrovnalostech, je nutné 
předpokládat, že si při provozování 
takového systému počínal s náležitou péčí. 
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nutné předpokládat, že si při zajišťování 
provozní spolehlivosti daného systému 
počínal s náležitou péčí.

Pokud frontendový operátor nainstaloval 
veškeré dostupné aktualizace, které mu 
poskytl backendový operátor systému 
umělé inteligence, je nutné předpokládat, 
že si při zajišťování provozní spolehlivosti 
daného systému počínal s náležitou péčí.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(16) Svědomitost, kterou lze očekávat ze 
strany provozovatele, by měla být úměrná 
i) povaze systému umělé inteligence, 
ii) potenciálně ohroženému zákonnému 
právu, iii) potenciální újmě nebo škodě, 
kterou by mohl systém umělé inteligence 
způsobit, a iv) pravděpodobnosti výskytu 
takové škody. Proto by se mělo přihlédnout 
k tomu, že pokud jde o algoritmy a data 
využívaná v rámci systémů umělé 
inteligence, může mít provozovatel 
omezené znalosti. Je nutné předpokládat, 
že pokud provozovatel zvolil systém umělé 
inteligence, který byl certifikován 
v souladu s [dobrovolným systémem 
certifikace uvedeným na s. 24 dokumentu 
COM(2020) 65 final], počínal si při výběru 
vhodného systému s náležitou péčí. Pokud 
může provozovatel doložit, že v rámci 
provozu systému umělé inteligence jej 
skutečně pravidelně sledoval a uvědomil 
výrobce o možných nesrovnalostech, je 
nutné předpokládat, že si při provozování 
takového systému počínal s náležitou péčí. 
Pokud provozovatel nainstaloval veškeré 
dostupné aktualizace, které mu poskytl 
výrobce systému umělé inteligence, je 
nutné předpokládat, že si při zajišťování 
provozní spolehlivosti daného systému 

(16) Svědomitost, kterou lze očekávat ze 
strany operátora, by měla být úměrná 
i) povaze systému umělé inteligence, 
ii) potenciálně ohroženému zákonnému 
právu, iii) potenciální újmě nebo škodě, 
kterou by mohl systém umělé inteligence 
způsobit, a iv) pravděpodobnosti výskytu 
takové škody. Proto by se mělo přihlédnout 
k tomu, že pokud jde o algoritmy a data 
využívaná v rámci systémů umělé 
inteligence, může mít operátor omezené 
znalosti. Je nutné předpokládat, že pokud 
operátor zvolil systém umělé inteligence, 
který byl certifikován v souladu s 
[dobrovolným systémem certifikace 
uvedeným na s. 24 dokumentu 
COM(2020) 65 final], počínal si při výběru 
vhodného systému s náležitou péčí. Pokud 
může operátor doložit, že v rámci provozu 
systému umělé inteligence jej skutečně 
pravidelně sledoval a uvědomil výrobce o 
možných nesrovnalostech, je nutné 
předpokládat, že si při provozování 
takového systému počínal s náležitou péčí. 
Pokud operátor nainstaloval veškeré 
dostupné aktualizace, které mu poskytl 
výrobce systému umělé inteligence, je 
nutné předpokládat, že si při zajišťování 
provozní spolehlivosti daného systému 
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počínal s náležitou péčí. počínal s náležitou péčí.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(17) Aby mohl provozovatel prokázat, 
že danou škodu nezavinil, měli by mít 
výrobci povinnost s provozovatelem 
spolupracovat. Evropští i mimoevropští 
výrobci by měli mít navíc povinnost určit v 
rámci Unie svého zástupce 
pro odpovědnost za škody způsobené 
v důsledku používání umělé inteligence, 
který by působil jako kontaktní osoba 
pro poskytování odpovědí na veškeré 
žádosti provozovatelů, přičemž by se mělo 
přihlédnout k obdobným ustanovením 
článku 37 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (pověřenec pro ochranu 
osobních údajů), čl. 3 odst. 41 a čl. 13 
odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady 2018/8585 a čl. 4 odst. 2 a 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2019/10206 
(zástupce výrobce).

(17) Aby mohl operátor prokázat, že 
danou škodu nezavinil nebo poškozená 
osoba mohla prokázat existenci zavinění, 
měli by mít výrobci povinnost 
s spolupracovat s oběma dotčenými 
stranami.  Evropští i mimoevropští výrobci 
by měli mít navíc povinnost určit v rámci 
Unie svého zástupce pro odpovědnost za 
škody způsobené v důsledku používání 
umělé inteligence, který by působil jako 
kontaktní osoba pro poskytování odpovědí 
na veškeré žádosti operátorů, přičemž by 
se mělo přihlédnout k obdobným 
ustanovením článku 37 obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů (pověřenec 
pro ochranu osobních údajů), čl. 3 odst. 41 
a čl. 13 odst. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2018/8585 a čl. 4 odst. 
2 a 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady 2019/10206 (zástupce výrobce).

_________________ _________________
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, 
o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 
595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 
(Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, 
o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 
595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 
(Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o 

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o 
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dozoru nad trhem a souladu výrobků s 
předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a 
nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) 
č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 
1).

dozoru nad trhem a souladu výrobků s 
předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a 
nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) 
č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(17) Aby mohl provozovatel prokázat, 
že danou škodu nezavinil, měli by mít 
výrobci povinnost s provozovatelem 
spolupracovat. Evropští i mimoevropští 
výrobci by měli mít navíc povinnost určit v 
rámci Unie svého zástupce 
pro odpovědnost za škody způsobené 
v důsledku používání umělé inteligence, 
který by působil jako kontaktní osoba 
pro poskytování odpovědí na veškeré 
žádosti provozovatelů, přičemž by se mělo 
přihlédnout k obdobným ustanovením 
článku 37 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (pověřenec pro ochranu 
osobních údajů), čl. 3 odst. 41 a čl. 13 
odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady 2018/8585 a čl. 4 odst. 2 a 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2019/10206 
(zástupce výrobce).

(17) Aby mohl operátor prokázat, že 
danou škodu nezavinil, měli by mít výrobci 
povinnost s operátorem spolupracovat, 
včetně poskytování podložených 
informací. Evropští i mimoevropští 
výrobci by měli mít navíc povinnost určit v 
rámci Unie svého zástupce 
pro odpovědnost za škody způsobené 
v důsledku používání umělé inteligence, 
který by působil jako kontaktní osoba 
pro poskytování odpovědí na veškeré 
žádosti operátorů, přičemž by se mělo 
přihlédnout k obdobným ustanovením 
článku 37 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (pověřenec pro ochranu 
osobních údajů), čl. 3 odst. 41 a čl. 13 
odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady 2018/858 a čl. 4 odst. 2 a 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2019/1020 
(zástupce výrobce).

_________________
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, 
o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 
595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 
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(Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).
6  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o 
dozoru nad trhem a souladu výrobků s 
předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a 
nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) 
č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(17) Aby mohl provozovatel prokázat, 
že danou škodu nezavinil, měli by mít 
výrobci povinnost s provozovatelem 
spolupracovat. Evropští i mimoevropští 
výrobci by měli mít navíc povinnost určit v 
rámci Unie svého zástupce 
pro odpovědnost za škody způsobené 
v důsledku používání umělé inteligence, 
který by působil jako kontaktní osoba 
pro poskytování odpovědí na veškeré 
žádosti provozovatelů, přičemž by se mělo 
přihlédnout k obdobným ustanovením 
článku 37 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (pověřenec pro ochranu 
osobních údajů), čl. 3 odst. 41 a čl. 13 
odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady 2018/8585 a čl. 4 odst. 2 a 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2019/10206 
(zástupce výrobce).

(17) Aby mohl frontendový operátor 
prokázat, že danou škodu nezavinil, měli 
by mít backendoví operářoři povinnost 
s frontendovým operátorem spolupracovat. 
Evropští i mimoevropští výrobci by měli 
mít navíc povinnost určit v rámci Unie 
svého zástupce pro odpovědnost za škody 
způsobené v důsledku používání umělé 
inteligence, který by působil jako kontaktní 
osoba pro poskytování odpovědí 
na veškeré žádosti frontendových 
operátorů, přičemž by se mělo přihlédnout 
k obdobným ustanovením článku 37 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů (pověřenec pro ochranu osobních 
údajů), čl. 3 odst. 41 a čl. 13 odst. 4 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2018/8585 a čl. 4 odst. 2 a 5 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2019/10206 
(zástupce výrobce).

_________________ _________________
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o 
schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
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technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, 
o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 
595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 
(Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

technických celků určených pro tato 
vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, 
o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 
595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES 
(Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o 
dozoru nad trhem a souladu výrobků s 
předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a 
nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) 
č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 
1).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o 
dozoru nad trhem a souladu výrobků s 
předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a 
nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) 
č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti. 
Začlenění systémů umělé inteligence 
do výrobku nebo služby představuje 
pro podniky finanční riziko, a bude mít 
tudíž závažný dopad na schopnost a 
možnost malých a středních podniků a také 
začínajících podniků pojišťovat 
a financovat své projekty založené 
na nových technologiích. Účelem 
stanovení odpovědnosti za způsobenou 
škodu je proto nejen zaručit důležitá 
zákonem chráněná práva osob, ale je to 
také faktor, který určuje, zda podniky, 
zejména malé a střední podniky 
a začínající podniky budou schopny získat 
kapitál, inovovat a nakonec nabízet nové 
produkty a služby a zda budou spotřebitelé 
ochotni takové výrobky a služby používat 

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti. 
Začlenění systémů umělé inteligence 
do výrobku nebo služby představuje 
pro podniky finanční riziko, a bude mít 
tudíž závažný dopad na schopnost a 
možnost malých a středních podniků a také 
začínajících podniků pojišťovat 
a financovat své projekty založené 
na nových technologiích.
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nehledě na potenciální rizika a právní 
nároky vznesené vůči nim.

Or. fr

Pozměňovací návrh 237
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti. 
Začlenění systémů umělé inteligence 
do výrobku nebo služby představuje 
pro podniky finanční riziko, a bude mít 
tudíž závažný dopad na schopnost a 
možnost malých a středních podniků a také 
začínajících podniků pojišťovat 
a financovat své projekty založené 
na nových technologiích. Účelem 
stanovení odpovědnosti za způsobenou 
škodu je proto nejen zaručit důležitá 
zákonem chráněná práva osob, ale je to 
také faktor, který určuje, zda podniky, 
zejména malé a střední podniky 
a začínající podniky budou schopny získat 
kapitál, inovovat a nakonec nabízet nové 
produkty a služby a zda budou spotřebitelé 
ochotni takové výrobky a služby používat 
nehledě na potenciální rizika a právní 
nároky vznesené vůči nim.

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti, včetně 
nakládání s odpady a recyklace. Začlenění 
systémů umělé inteligence do výrobku 
nebo služby představuje pro podniky 
finanční riziko, a bude mít tudíž závažný 
dopad na schopnost a možnost malých a 
středních podniků a také začínajících 
podniků pojišťovat a financovat své 
projekty v oblasti výzkumu a vývoje 
založené na nových technologiích. Účelem 
stanovení odpovědnosti za způsobenou 
škodu je proto nejen zaručit důležitá 
zákonem chráněná práva osob, ale je to 
také faktor, který určuje, zda podniky, 
zejména malé a střední podniky 
a začínající podniky budou schopny získat 
kapitál, inovovat, provádět výzkum 
a nakonec nabízet nové produkty a služby 
přispívající k blahobytu společnosti a zda 
budou spotřebitelé takovým výrobkům a 
službám důvěřovat a budou je ochotni 
používat nehledě na potenciální rizika 
a právní nároky vznesené vůči nim. 
Vzhledem k dynamické povaze rizik 
spojených se systémy umělé inteligence, 
kterým je veřejnost potenciálně vystavena, 
by se pravidla o občanskoprávní 
odpovědnosti měla řídit vysokou úrovní 
ochrany potenciálně postižených osob a 
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veřejných statků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti. 
Začlenění systémů umělé inteligence 
do výrobku nebo služby představuje 
pro podniky finanční riziko, a bude mít 
tudíž závažný dopad na schopnost a 
možnost malých a středních podniků a 
také začínajících podniků pojišťovat 
a financovat své projekty založené 
na nových technologiích. Účelem 
stanovení odpovědnosti za způsobenou 
škodu je proto nejen zaručit důležitá 
zákonem chráněná práva osob, ale je to 
také faktor, který určuje, zda podniky, 
zejména malé a střední podniky 
a začínající podniky budou schopny získat 
kapitál, inovovat a nakonec nabízet nové 
produkty a služby a zda budou spotřebitelé 
ochotni takové výrobky a služby používat 
nehledě na potenciální rizika a právní 
nároky vznesené vůči nim.

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti. 
Začlenění systémů umělé inteligence 
do výrobku nebo služby představuje 
pro podniky finanční riziko, a bude mít 
tudíž závažný dopad na schopnost a 
možnost MSP a také začínajících podniků 
pojišťovat a financovat své projekty 
založené na nových technologiích. Účelem 
stanovení odpovědnosti za způsobenou 
škodu je proto nejen zaručit důležitá 
zákonem chráněná práva osob, ale je to 
také faktor, který určuje, zda podniky, 
zejména malé a střední podniky 
a začínající podniky budou schopny získat 
kapitál, inovovat a nakonec nabízet nové 
produkty a služby a zda budou spotřebitelé 
ochotni takové výrobky a služby používat 
nehledě na potenciální rizika a právní 
nároky vznesené vůči nim.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti. 
Začlenění systémů umělé inteligence 
do výrobku nebo služby představuje 
pro podniky finanční riziko, a bude mít 
tudíž závažný dopad na schopnost a 
možnost malých a středních podniků a také 
začínajících podniků pojišťovat 
a financovat své projekty založené 
na nových technologiích. Účelem 
stanovení odpovědnosti za způsobenou 
škodu je proto nejen zaručit důležitá 
zákonem chráněná práva osob, ale je to 
také faktor, který určuje, zda podniky, 
zejména malé a střední podniky 
a začínající podniky budou schopny získat 
kapitál, inovovat a nakonec nabízet nové 
produkty a služby a zda budou spotřebitelé 
ochotni takové výrobky a služby používat 
nehledě na potenciální rizika a právní 
nároky vznesené vůči nim.

(18) Tvůrce právních předpisů se musí 
zabývat odpovědnostními riziky spojenými 
se škodou způsobenou systémy umělé 
inteligence v průběhu celého jejich 
životního cyklu, tj. od vývoje, přes jejich 
používání až po konec životnosti. 
Začlenění systémů umělé inteligence 
do výrobku nebo služby představuje 
pro podniky finanční riziko, a bude mít 
tudíž závažný dopad na schopnost a 
možnost malých a středních podniků a také 
začínajících podniků pojišťovat 
a financovat své projekty založené 
na nových technologiích. Účelem 
stanovení odpovědnosti za způsobenou 
škodu je proto nejen zaručit zákonem 
chráněná práva osob, ale je to také faktor, 
který určuje, zda podniky, zejména malé 
a střední podniky a začínající podniky 
budou schopny získat kapitál, inovovat 
a nakonec nabízet nové produkty a služby a 
zda budou spotřebitelé ochotni takové 
výrobky a služby používat nehledě 
na potenciální rizika a právní nároky 
vznesené vůči nim.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(19) Pojištění může pomoci zajistit, aby 
se obětem dostalo účinného odškodnění, a 
také při zajišťování rizik všech 
pojištěných. Jeden z faktorů, na nichž se 
zakládá nabídka pojistných produktů a 
služeb pojišťovacích společností, je 
posouzení rizika založené na přístupu 
k dostatečnému množství historických dat 

vypouští se
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týkajících se odpovědnosti za škodu. 
Omezený přístup ke kvalitním údajům 
nebo jejich nedostatečné množství by 
mohlo být důvodem, proč je vytváření 
pojistných produktů pro nové a nově 
vznikající technologie na počátku tak 
obtížné. Větší přístup k datům 
generovaným novým technologiemi 
a optimalizace jejich využití však zvýší 
schopnost pojišťovacích společností 
modelovat nově vznikající rizika 
a podpořit vývoj inovativnějších 
pojistných modelů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(19) Pojištění může pomoci zajistit, aby 
se obětem dostalo účinného odškodnění, a 
také při zajišťování rizik všech 
pojištěných. Jeden z faktorů, na nichž se 
zakládá nabídka pojistných produktů a 
služeb pojišťovacích společností, je 
posouzení rizika založené na přístupu 
k dostatečnému množství historických dat 
týkajících se odpovědnosti za škodu. 
Omezený přístup ke kvalitním údajům 
nebo jejich nedostatečné množství by 
mohlo být důvodem, proč je vytváření 
pojistných produktů pro nové a nově 
vznikající technologie na počátku tak 
obtížné. Větší přístup k datům 
generovaným novým technologiemi 
a optimalizace jejich využití však zvýší 
schopnost pojišťovacích společností 
modelovat nově vznikající rizika 
a podpořit vývoj inovativnějších 
pojistných modelů.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 242
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(19) Pojištění může pomoci zajistit, aby 
se obětem dostalo účinného odškodnění, a 
také při zajišťování rizik všech pojištěných. 
Jeden z faktorů, na nichž se zakládá 
nabídka pojistných produktů a služeb 
pojišťovacích společností, je posouzení 
rizika založené na přístupu k dostatečnému 
množství historických dat týkajících se 
odpovědnosti za škodu. Omezený přístup 
ke kvalitním údajům nebo jejich 
nedostatečné množství by mohlo být 
důvodem, proč je vytváření pojistných 
produktů pro nové a nově vznikající 
technologie na počátku tak obtížné. Větší 
přístup k datům generovaným novým 
technologiemi a optimalizace jejich využití 
však zvýší schopnost pojišťovacích 
společností modelovat nově vznikající 
rizika a podpořit vývoj inovativnějších 
pojistných modelů.

(19) Pojištění může pomoci zajistit, aby 
se obětem dostalo účinného odškodnění, a 
také při zajišťování rizik všech pojištěných. 
Jeden z faktorů, na nichž se zakládá 
nabídka pojistných produktů a služeb 
pojišťovacích společností, je posouzení 
rizika založené na přístupu k dostatečnému 
množství historických dat týkajících se 
odpovědnosti za škodu. Omezený přístup 
ke kvalitním údajům nebo jejich 
nedostatečné množství by mohlo být 
důvodem, proč je vytváření pojistných 
produktů pro nové a nově vznikající 
technologie na počátku tak obtížné. Větší 
přístup k datům generovaným novým 
technologiemi a optimalizace jejich využití 
spolu s povinností poskytovat podložené 
informace však zvýší schopnost 
pojišťovacích společností modelovat nově 
vznikající rizika a podpořit vývoj 
inovativnějších pojistných modelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti 
chybějí, s vývojem technologií už existují 

vypouští se
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pojistné produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, kdy by odškodnění výrazně 
převyšovalo maximální částky stanovené 
v tomto nařízení, se členským státům 
doporučuje, aby na omezenou dobu 
vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, kdy by odškodnění výrazně 
převyšovalo maximální částky stanovené 

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Členským státům se 
doporučuje, aby vytvořily zvláštní 
odškodňovací fondy, které by doplňovaly 
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v tomto nařízení, se členským státům 
doporučuje, aby na omezenou dobu 
vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

pojištění odpovědnosti, aby bylo zajištěno, 
že škodu je možné kompenzovat v 
případech, ve kterých pojištění škodu 
nepokrývá. Aby byla zajištěna právní 
jistota a splněna povinnost informovat 
všechny potenciálně postižené osoby, je 
existence příslušného pojištění a fondu 
zveřejněna prostřednictvím individuálního 
registračního čísla uvedeného ve 
zvláštním rejstříku Unie, které umožňuje 
kterémukoli subjektu spolupracujícímu se 
systémem umělé inteligence získat 
informace o možných krocích v případě 
vzniku újmy nebo škody, omezeních 
odpovědnosti vyplývajících z pojištění, 
jménu a funkcích operátora a jakékoli 
další příslušné informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, kdy by odškodnění výrazně 
převyšovalo maximální částky stanovené 
v tomto nařízení, se členským státům 
doporučuje, aby na omezenou dobu 

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní.
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vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

Or. de

Pozměňovací návrh 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, kdy by odškodnění výrazně 
převyšovalo maximální částky stanovené 
v tomto nařízení, se členským státům 
doporučuje, aby na omezenou dobu 
vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní.

Or. fr

Pozměňovací návrh 247
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 20
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, kdy by odškodnění výrazně 
převyšovalo maximální částky stanovené 
v tomto nařízení, se členským státům 
doporučuje, aby na omezenou dobu 
vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

(20) Vzhledem k tomu, že chybí údaje 
o uplatňování nároků na odškodnění 
v minulosti, je třeba přezkoumat, jak a za 
jakých podmínek je odpovědnost 
pojistitelná. S vývojem technologií už 
existují pojistné produkty, které jsou 
vyvíjeny pro jednotlivé oblasti a druhy 
pojištění. Řada pojistitelů se specializuje 
na určité segmenty trhu (např. malé 
a střední podniky) nebo poskytuje pojištění 
určitých druhů produktů 
(např. elektrospotřebičů), což znamená, že 
pojištěné subjekty budou mít obvykle 
k dispozici pojistný produkt. Je však 
obtížné stanovit univerzální řešení a 
pojistný trh bude potřebovat čas na to, aby 
se přizpůsobil. Komise by měla úzce 
spolupracovat s pojistným trhem na vývoji 
inovativních pojistných produktů, které by 
mohly danou mezeru zaplnit. Ve 
výjimečných případech, kdy by odškodnění 
výrazně převyšovalo maximální částky 
stanovené v tomto nařízení, se členským 
státům doporučuje, aby na omezenou dobu 
vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí z 
důvodů, jako jsou aktualizace algoritmů 
nebo anonymizace dat, s vývojem 
technologií už existují pojistné produkty, 
které jsou vyvíjeny pro jednotlivé oblasti 
a druhy pojištění. Řada pojistitelů se 
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podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, kdy by odškodnění výrazně 
převyšovalo maximální částky stanovené 
v tomto nařízení, se členským státům 
doporučuje, aby na omezenou dobu 
vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

specializuje na určité segmenty trhu (např. 
malé a střední podniky) nebo poskytuje 
pojištění určitých druhů produktů 
(např. elektrospotřebičů), což znamená, že 
pojištěné subjekty budou mít obvykle 
k dispozici pojistný produkt. Bude-li 
zapotřebí vytvořit nový druh pojištění, 
dojde k rozvoji pojistného trhu, který 
nabídne vhodnou možnost a tím danou 
mezeru zaplní. Ve výjimečných případech, 
kdy by odškodnění výrazně převyšovalo 
maximální částky stanovené v tomto 
nařízení, se členským státům doporučuje, 
aby na omezenou dobu vytvořily zvláštní 
odškodňovací fondy, pomocí nichž by se 
v těchto případech řešily konkrétní 
potřeby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, kdy by odškodnění výrazně 
převyšovalo maximální částky stanovené 
v tomto nařízení, se členským státům 
doporučuje, aby na omezenou dobu 

(20) Přesto, že údaje o uplatňování 
nároků na odškodnění v minulosti chybějí, 
s vývojem technologií už existují pojistné 
produkty, které jsou vyvíjeny 
pro jednotlivé oblasti a druhy pojištění. 
Řada pojistitelů se specializuje na určité 
segmenty trhu (např. malé a střední 
podniky) nebo poskytuje pojištění určitých 
druhů produktů (např. elektrospotřebičů), 
což znamená, že pojištěné subjekty budou 
mít obvykle k dispozici pojistný produkt. 
Bude-li zapotřebí vytvořit nový druh 
pojištění, dojde k rozvoji pojistného trhu, 
který nabídne vhodnou možnost a tím 
danou mezeru zaplní. Ve výjimečných 
případech, jako je například událost, která 
způsobila hromadnou škodu, kdy by 
odškodnění výrazně převyšovalo 
maximální částky stanovené v tomto 
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vytvořily zvláštní odškodňovací fondy, 
pomocí nichž by se v těchto případech 
řešily konkrétní potřeby.

nařízení, se členským státům doporučuje, 
aby na omezenou dobu vytvořily zvláštní 
odškodňovací fondy, pomocí nichž by se 
v těchto případech řešily konkrétní 
potřeby.

Or. ro

Pozměňovací návrh 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(21) Je nanejvýš důležité, aby veškeré 
budoucí změny znění tohoto nařízení šly 
ruku v ruce s nezbytným přepracováním 
směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky. Zavedení nového režimu 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozovatelem systému umělé inteligence 
vyžaduje úzkou koordinaci ustanovení 
tohoto nařízení s přepracováním uvedené 
směrnice, pokud jde o jejich věcnou 
podstatu, ale také uplatňovaný přístup, tak 
aby spolu tvořily provázaný rámec 
odpovědnosti za škodu 
způsobenou systémy umělé inteligence 
a vyvažovaly zájmy výrobce, provozovatele 
a postižené osoby, pokud jde 
o odpovědnostní riziko. Je proto nutné 
ve všech právních předpisech upravit 
a zjednodušit definici systémů umělé 
inteligence, provozovatele, výrobce, 
vývojáře, vady, výrobku a služby.

(21) Je nanejvýš důležité, aby veškeré 
budoucí změny znění tohoto nařízení šly 
ruku v ruce s nezbytným přepracováním 
směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky. Zavedení nového režimu 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
frontendovým a backendovým operátorem 
systému umělé inteligence vyžaduje úzkou 
koordinaci ustanovení tohoto 
nařízení s přepracováním uvedené 
směrnice, pokud jde o jejich věcnou 
podstatu, ale také uplatňovaný přístup, tak 
aby spolu tvořily provázaný rámec 
odpovědnosti za škodu 
způsobenou systémy umělé inteligence.

Or. en


