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Tarkistus 1
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
169 artiklan,

Or. en

Tarkistus 2
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tietyistä 
digitaalisen sisällön ja digitaalisten 
palvelujen toimittamista koskeviin 
sopimuksiin liittyvistä seikoista 
20 päivänä toukokuuta 2019 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin (EU) 2019/770,

Or. en

Tarkistus 3
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 4 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon paremmasta 
lainsäädännöstä 13. huhtikuuta 2016 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja 
paremmasta sääntelystä annetut 
suuntaviivat,
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Or. en

Tarkistus 4
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhteisöjen 
tuomioistuimen tuomion (ensimmäinen 
jaosto) 4 päivänä kesäkuuta 2009, 
Moteurs Leroy Somer vastaan Dalkia 
France ja Ace Europe (asia C-285/08),

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista 
yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 
annetun neuvoston direktiivin 
2000/78/EY1 a, 

____________________
1 a EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 b viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon tasa-arvoisesta 
kohtelusta työtä ja ammattia koskevissa 
kysymyksissä ja tavaroiden ja palvelujen 
saatavuudessa annetut direktiivit,

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 c viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon useat 
kuluttajansuojaa koskevat säännöt, kuten 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskeva direktiivi (direktiivi 2005/29/EY) 
ja kuluttajanoikeusdirektiivi (direktiivi 
2011/83/EU),

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 23 d viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon direktiivin 
2009/48/EY lelujen turvallisuudesta,

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
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Johdanto-osan 23 e viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon Eurooppa-
neuvoston päätöksen 2017/745 
lääkinnällisistä laitteista ja direktiivin 
2001/83/EY muuttamisesta, jota 
sovelletaan 26 päivästä toukokuuta 2020,

Or. fr

Tarkistus 10
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että ”vastuun” käsitteellä on 
tärkeä kaksitahoinen rooli arjessamme: 
toisaalta sillä varmistetaan, että haittaa tai 
vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus 
vaatia korvausta osapuolelta, jonka on 
osoitettu olevan vastuussa kyseisestä 
haitasta tai vahingosta, ja toisaalta se 
tarjoaa luonnollisille ja oikeushenkilöille 
taloudellisia kannustimia olla alun 
perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa;

A. toteaa, että ”vastuun” käsitteellä on 
tärkeä kaksitahoinen rooli arjessamme: 
toisaalta sillä varmistetaan, että haittaa tai 
vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus 
vaatia ja saada korvausta osapuolelta, 
jonka on osoitettu olevan vastuussa 
kyseisestä haitasta tai vahingosta, ja 
toisaalta se tarjoaa luonnollisille ja 
oikeushenkilöille taloudellisia kannustimia 
olla alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa tai hinnoitella riski, joka liittyy 
korvausvelvollisuuden sisällyttämiseen 
niiden käyttäytymiseen;

Or. en

Tarkistus 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. toteaa, että ”vastuun” käsitteellä on A. toteaa, että ”vastuun” käsitteellä on 
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tärkeä kaksitahoinen rooli arjessamme: 
toisaalta sillä varmistetaan, että haittaa tai 
vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus 
vaatia korvausta osapuolelta, jonka on 
osoitettu olevan vastuussa kyseisestä 
haitasta tai vahingosta, ja toisaalta se 
tarjoaa luonnollisille ja oikeushenkilöille 
taloudellisia kannustimia olla alun 
perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa;

tärkeä kaksitahoinen rooli arjessamme: 
toisaalta sillä varmistetaan, että haittaa tai 
vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus 
vaatia korvausta osapuolelta, jonka on 
osoitettu olevan vastuussa kyseisestä 
haitasta tai vahingosta, ja toisaalta se 
tarjoaa luonnollisille ja oikeushenkilöille 
kannustimia olla alun perinkään 
aiheuttamatta haittaa tai vahinkoa ja 
toimimatta vastuuttomasti;

Or. en

Tarkistus 12
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että tekoäly ja 
algoritminen päätöksenteko asettavat 
kuluttajille ja yhteiskunnille uusia 
haasteita ja voimistavat nykyisiä haasteita 
(esim. yksityisyyden ja käyttäytymisen 
jäljittämisen alalla), joihin 
päätöksentekijöiden on kiinnitettävä 
erityistä huomiota, ja että vastuusäännöt 
ovat keskeisessä asemassa, kun pyritään 
varmistamaan kansalaisten luottamus 
tekoälyteknologiaan ja asianomaisiin 
liike-elämän toimijoihin;

Or. en

Tarkistus 13
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
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suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai vahingon 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista; 
katsoo, että kaikkien vastuukehysten 
tavoitteena olisi viime kädessä oltava 
oikeusvarmuuden takaaminen kaikille 
osapuolille, olipa kyse sitten tuottajasta, 
käyttöönottajasta, vaikutusten kohteena 
olevasta henkilöstä tai jostakin muusta 
kolmannesta osapuolesta;

suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
lisättävä luottamusta tuotteiden ja 
palvelujen, mukaan lukien digitaalisen 
teknologian, turvallisuutteen, 
luotettavuuteen ja johdonmukaisuuteen ja 
näin saatettava tasapainoon haitan tai 
vahingon mahdollisten uhrien tehokas 
suojelu ja riittävän liikkumavaran 
tarjoaminen, jotta uusien teknologioiden, 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen on 
mahdollista, erityisesti tekoälyn alalla; 
katsoo, että kaikkien vastuukehysten 
tavoitteena olisi viime kädessä oltava 
kuluttajansuojan ja oikeusvarmuuden 
takaaminen kaikille osapuolille, olipa kyse 
sitten tuottajasta, käyttöönottajasta, 
vaikutusten kohteena olevasta henkilöstä 
tai jostakin muusta kolmannesta 
osapuolesta;

Or. ro

Tarkistus 14
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai vahingon 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista; 
katsoo, että kaikkien vastuukehysten 
tavoitteena olisi viime kädessä oltava 
oikeusvarmuuden takaaminen kaikille 
osapuolille, olipa kyse sitten tuottajasta, 
käyttöönottajasta, vaikutusten kohteena 
olevasta henkilöstä tai jostakin muusta 
kolmannesta osapuolesta;

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa siviilioikeudellisissa 
vastuukehyksissä on saatettava tasapainoon 
haitan tai vahingon mahdollisten uhrien 
tehokas suojelu ja riittävän liikkumavaran 
tarjoaminen, jotta yrityksille, erityisesti 
pienille ja keskisuurille yrityksille on 
mahdollista uusien teknologioiden, 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen; 
katsoo, että tämä auttaa rakentamaan 
luottamusta ja luomaan vakautta 
investointeihin; katsoo, että kaikkien 
vastuukehysten tavoitteena olisi viime 
kädessä oltava oikeusvarmuuden 
takaaminen kaikille osapuolille, olipa kyse 
sitten tuottajasta, käyttöönottajasta, 
vaikutusten kohteena olevasta henkilöstä 
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tai jostakin muusta kolmannesta 
osapuolesta;

Or. bg

Tarkistus 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai 
vahingon mahdollisten uhrien tehokas 
suojelu ja riittävän liikkumavaran 
tarjoaminen, jotta uusien teknologioiden, 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen on 
mahdollista; katsoo, että kaikkien 
vastuukehysten tavoitteena olisi viime 
kädessä oltava oikeusvarmuuden 
takaaminen kaikille osapuolille, olipa kyse 
sitten tuottajasta, käyttöönottajasta, 
vaikutusten kohteena olevasta henkilöstä 
tai jostakin muusta kolmannesta 
osapuolesta;

B. katsoo, että kaikkien 
vastuukehysten tavoitteena olisi oltava 
oikeusvarmuuden takaaminen kaikille 
osapuolille, olipa kyse sitten tuottajasta, 
käyttöönottajasta, vaikutusten kohteena 
olevasta henkilöstä tai jostakin muusta 
kolmannesta osapuolesta; katsoo, että 
kyseinen kehys ei voi olla alistettu pelkille 
hyötynäkökohdille ja että sen tavoitteisiin 
kuuluu yleisön käyttöön saatettujen 
tuotteiden mahdollisen vaarallisuuden 
rajoittaminen;

Or. fr

Tarkistus 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai 
vahingon mahdollisten uhrien tehokas 
suojelu ja riittävän liikkumavaran 
tarjoaminen, jotta uusien teknologioiden, 

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
varmistettava, että vaikutusten kohteena 
olevia henkilöitä suojellaan 
asianmukaisesti vahingolta ja että he 
voivat vaatia korvauksia kaikissa 
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tuotteiden tai palvelujen kehittäminen on 
mahdollista; katsoo, että kaikkien 
vastuukehysten tavoitteena olisi viime 
kädessä oltava oikeusvarmuuden 
takaaminen kaikille osapuolille, olipa kyse 
sitten tuottajasta, käyttöönottajasta, 
vaikutusten kohteena olevasta henkilöstä 
tai jostakin muusta kolmannesta 
osapuolesta;

tapauksissa, joissa se vaikuttaa 
perustellulta, ja että kaikkien 
vastuukehysten tavoitteena olisi viime 
kädessä oltava oikeusvarmuuden 
takaaminen kaikille osapuolille, olipa kyse 
sitten tuottajasta, valmistajasta, 
kehittäjästä, ohjelmoijasta, backend-
operaattorista, frontend-operaattorista, 
vaikutusten kohteena olevasta henkilöstä 
tai jostakin muusta kolmannesta 
osapuolesta;

Or. en

Tarkistus 17
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai vahingon 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista; 
katsoo, että kaikkien vastuukehysten 
tavoitteena olisi viime kädessä oltava 
oikeusvarmuuden takaaminen kaikille 
osapuolille, olipa kyse sitten tuottajasta, 
käyttöönottajasta, vaikutusten kohteena 
olevasta henkilöstä tai jostakin muusta 
kolmannesta osapuolesta;

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai vahingon 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista; 
katsoo, että kaikkien vastuukehysten 
tavoitteena olisi viime kädessä oltava 
oikeusvarmuuden takaaminen kaikille 
osapuolille, olipa kyse sitten tuottajasta, 
käyttöönottajasta, kehittäjästä, vaikutusten 
kohteena olevasta henkilöstä tai jostakin 
muusta kolmannesta osapuolesta;

Or. en

Tarkistus 18
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan B kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai vahingon 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista; 
katsoo, että kaikkien vastuukehysten 
tavoitteena olisi viime kädessä oltava 
oikeusvarmuuden takaaminen kaikille 
osapuolille, olipa kyse sitten tuottajasta, 
käyttöönottajasta, vaikutusten kohteena 
olevasta henkilöstä tai jostakin muusta 
kolmannesta osapuolesta;

B. katsoo, että kaikissa tulevaisuuteen 
suuntautuvissa vastuukehyksissä on 
saatettava tasapainoon haitan tai vahingon 
mahdollisten uhrien tehokas ja 
oikeudenmukainen suojelu ja riittävän 
liikkumavaran tarjoaminen, jotta uusien 
teknologioiden, tuotteiden tai palvelujen 
kehittäminen on mahdollista; katsoo, että 
kaikkien vastuukehysten tavoitteena olisi 
viime kädessä oltava oikeusvarmuuden 
takaaminen kaikille osapuolille, olipa kyse 
sitten tuottajasta, operaattorista, 
vaikutusten kohteena olevasta henkilöstä 
tai jostakin muusta kolmannesta 
osapuolesta;

Or. en

Tarkistus 19
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C a. katsoo, että jäsenvaltioiden kanssa 
olisi ennen kaikkia unionissa toteutettavia 
sääntelytoimia, jotka liittyvät 
tekoälyjärjestelmiä koskevaan selkeään 
vastuunjakoon, suoritettava analyyseja ja 
toteutettava kuulemistoimia, joissa 
tarkastellaan taloudellisten, oikeudellisten 
ja yhteiskunnallisten olojen huomioon 
ottamista ehdotetuissa säädöksissä;

Or. en

Tarkistus 20
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C b kappale (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C b. katsoo, että tekoälyä koskevasta 
siviilioikeudellisen vastuun järjestelmästä 
olisi käytävä laajaa julkista keskustelua, 
jossa otetaan huomioon eettiset, 
oikeudelliset, taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset näkökohdat, jotta 
torjutaan väärinkäsityksiä ja aiheetonta 
pelkoa teknologian vaikutuksista 
kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmässä voidaan sulkea pois 
tiettyjen toimijoiden vastuu tai tiukentaa 
sitä tiettyjen toimintojen osalta; ottaa 
huomioon, että ankara vastuu tarkoittaa, 
että osapuoli voi olla vastuussa vaikka 
toiminta ei olisi ollut tuottamuksellista; 
ottaa huomioon, että monissa kansallisissa 
vahingonkorvauslaeissa vastaajan 
katsotaan olevan ankarassa vastuussa, jos 
toteutuu sellainen riski, jonka vastaaja on 
luonut yleisölle esimerkiksi autojen tai 
vaarallisten toimintojen muodossa tai jota 
hän ei voi valvoa, kuten eläimiä;

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmässä voidaan sulkea pois 
tiettyjen toimijoiden vastuu tai tiukentaa 
sitä tiettyjen toimintojen osalta; ottaa 
huomioon, että ankara vastuu tarkoittaa, 
että osapuoli voi olla vastuussa vaikka 
toiminta ei olisi ollut tuottamuksellista; 
ottaa huomioon, että monissa kansallisissa 
vahingonkorvauslaeissa vastaajan 
katsotaan olevan ankarassa vastuussa, jos 
toteutuu sellainen riski, jonka vastaaja on 
luonut yleisölle esimerkiksi autojen tai 
vaarallisten toimintojen muodossa tai jota 
hän ei voi valvoa, kuten eläimiä; ottaa 
huomioon, että ankara vastuu on 
henkilöllä, joka valvoo operaation riskejä 
tai on vastuussa niistä;

Or. en

Tarkistus 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmässä voidaan sulkea pois 
tiettyjen toimijoiden vastuu tai tiukentaa 
sitä tiettyjen toimintojen osalta; ottaa 
huomioon, että ankara vastuu tarkoittaa, 
että osapuoli voi olla vastuussa vaikka 
toiminta ei olisi ollut tuottamuksellista; 
ottaa huomioon, että monissa kansallisissa 
vahingonkorvauslaeissa vastaajan 
katsotaan olevan ankarassa vastuussa, jos 
toteutuu sellainen riski, jonka vastaaja on 
luonut yleisölle esimerkiksi autojen tai 
vaarallisten toimintojen muodossa tai jota 
hän ei voi valvoa, kuten eläimiä;

D. ottaa huomioon, että jäsenvaltion 
oikeusjärjestelmässä voidaan muokata 
tiettyjen toimijoiden vastuuta tai tiukentaa 
sitä tiettyjen toimintojen osalta; ottaa 
huomioon, että ankara vastuu tarkoittaa, 
että osapuoli voi olla vastuussa vaikka 
toiminta ei olisi ollut tuottamuksellista; 
ottaa huomioon, että monissa kansallisissa 
vahingonkorvauslaeissa vastaajan 
katsotaan olevan ankarassa vastuussa, jos 
toteutuu sellainen riski, jonka vastaaja on 
luonut yleisölle esimerkiksi autojen tai 
vaarallisten toimintojen muodossa tai jota 
hän ei voi valvoa, kuten eläimiä;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D a. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmien käsite kattaa hyvin 
suuren määrän erilaisia teknologioita, 
kuten yksinkertainen tilastotiede, 
koneoppiminen ja syväoppiminen;

Or. en

Tarkistus 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 
läpinäkymättömyyden takia voi olla 
erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi tai 
tietojen syöte haitallisen toiminnon viime 
kädessä aiheutti;

E. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmät ja muut kehitteillä 
olevat digitaaliteknologiat, kuten 
esineiden internet ja hajautetun tilikirjan 
teknologia, aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 
läpinäkymättömyyden, 
monimutkaisuuden, päivitysten 
välityksellä tapahtuvan muuttamisen tai 
operaatioiden aikaisen itseoppimisen, 
rajoitetun ennustettavuuden ja 
kyberturvallisuusuhkista johtuvan 
haavoittuvuuden takia on erittäin vaikeaa 
tai jopa mahdotonta tunnistaa, kuka 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte haitallisen 
toiminnon viime kädessä aiheutti;

Or. en

Tarkistus 25
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 
läpinäkymättömyyden takia voi olla 
erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi tai 
tietojen syöte haitallisen toiminnon viime 
kädessä aiheutti;

E. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 
läpinäkymättömyyden takia voi olla 
erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi tai 
tietojen syöte haitallisen toiminnon viime 
kädessä aiheutti; katsoo, että nämä tekijät 
tekevät vaikeammaksi tunnistaa suhdetta 
vamman ja sen aiheuttaneen 
käyttäytymisen välillä, minkä 
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seurauksena uhrit eivät välttämättä saa 
riittävää korvausta;

Or. ro

Tarkistus 26
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 
läpinäkymättömyyden takia voi olla 
erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi tai 
tietojen syöte haitallisen toiminnon viime 
kädessä aiheutti;

E. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 
läpinäkymättömyyden takia voi olla 
erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi, 
tietojen syöte tai data haitallisen toiminnon 
viime kädessä aiheutti, mikä olisi 
vältettävä vastuussa pidettyjä henkilöitä 
koskevien tarkoituksenmukaisten 
avoimuus- ja ilmoitusvelvoitteiden 
ansiosta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 

E. ottaa huomioon, että tietyt 
tekoälyjärjestelmät aiheuttavat merkittäviä 
oikeudellisia haasteita nykyiselle 
vastuukehykselle ja voivat johtaa 
tilanteisiin, joissa järjestelmien 
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läpinäkymättömyyden takia voi olla 
erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi tai 
tietojen syöte haitallisen toiminnon viime 
kädessä aiheutti;

läpinäkymättömyyden takia voi olla 
erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi tai 
tietojen syöte haitallisen toiminnon viime 
kädessä aiheutti;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. toteaa, että tekoälysovellusten 
monimuotoisuuden ja teknologiaan 
liittyvien monien riskien vuoksi on vaikea 
saavuttaa yhtä ainoaa ratkaisua, jolla 
voidaan torjua koko riskien kirjoa; toteaa 
tältä osin, että olisi otettava käyttöön 
lähestymistapa, jossa kokeilujen, 
pilottihankkeiden ja sääntelyn 
virtuaalisten testauspaikkojen avulla 
pyritään oikeasuhteisiin ja näyttöön 
perustuviin ratkaisuihin, joilla puututaan 
tarvittaessa ongelmiin tietyissä tilanteissa 
ja tietyillä aloilla;

Or. en

Tarkistus 29
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan E a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

E a. katsoo, että riskin välttämisen 
selkeiden säännösten puute voi luoda 
oikeudellista epävarmuutta yrityksille, 
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jotka tarjoavat tekoälyjärjestelmiä EU:n 
markkinoilla ja aiheuttavat vaaran niitä 
käyttäville henkilöille;

Or. bg

Tarkistus 30
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että tätä ongelmaa 
pahentavat yhden tekoälyjärjestelmän ja 
muiden tekoälyjärjestelmien sekä muiden 
kuin tekoälyjärjestelmien 
yhteenliitettävyys, riippuvuus ulkoisista 
tiedoista, haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys;

F. ottaa huomioon, että tämä ongelma 
johtuu siitä, että tekoälyjärjestelmät ja 
muut kuin tekoälyjärjestelmät ovat 
riippuvaisia ulkoisista tiedoista ja 
epätäydellisiä, minkä vuoksi ne voivat olla 
haavoittuvia 
kyberturvallisuusrikkomuksille, sekä 
entistä itsenäisempien tekoälyjärjestelmien 
suunnittelusta, joissa käytetään muun 
muassa koneoppimiseen ja 
syväoppimiseen liittyviä tekniikkoja;

Or. en

Tarkistus 31
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F a. ottaa huomioon, että 
oikeusvarmuus on tekoälyyn perustuvan 
teknologian dynaamisen kehittämisen ja 
sen arkielämässä tapahtuvan käytännön 
soveltamisen keskeinen edellytys; ottaa 
huomioon, että käyttäjän on voitava olla 
varma siitä, että tekoälyä käyttävien 
järjestelmien mahdollisesti aiheuttama 
vahinko katetaan asianmukaisilla 
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vakuutuksilla ja että korvausten 
hakemista varten on määritetty 
lainmukainen menettely;

Or. en

Tarkistus 32
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
vankat eettiset normit yhdistettyinä 
vakaisiin ja oikeudenmukaisiin 
korvausmenettelyihin voivat auttaa 
vastaamaan näihin oikeudellisiin 
haasteisiin; katsoo, että oikeudenmukaisilla 
vastuumenettelyillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella, joka kärsii tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta vahingosta tai jonka 
omaisuusvahinko johtuu 
tekoälyjärjestelmistä, olisi oltava sama 
suojelun taso kuin tapauksissa, joissa ei ole 
tekoälyjärjestelmää.

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
vankat eettiset normit yhdistettyinä 
vakaisiin ja oikeudenmukaisiin 
korvausmenettelyihin voivat auttaa 
vastaamaan näihin oikeudellisiin 
haasteisiin ja poistamaan riskin, että 
käyttäjät ovat haluttomampia 
hyväksymään nousevaa teknologiaa; 
katsoo, että oikeudenmukaisilla 
vastuumenettelyillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella, joka kärsii tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta vahingosta tai jonka 
omaisuusvahinko johtuu 
tekoälyjärjestelmistä, olisi oltava sama 
suojelun taso kuin tapauksissa, joissa ei ole 
tekoälyjärjestelmää.

Or. ro

Tarkistus 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
vankat eettiset normit yhdistettyinä 
vakaisiin ja oikeudenmukaisiin 
korvausmenettelyihin voivat auttaa 

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien on 
oltava nykyisten sovellettavien lakien 
mukaisia, minkä lisäksi on mukautettava 
tarvittaessa unionin ja jäsenvaltioiden 
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vastaamaan näihin oikeudellisiin 
haasteisiin; katsoo, että 
oikeudenmukaisilla vastuumenettelyillä 
tarkoitetaan sitä, että jokaisella, joka kärsii 
tekoälyjärjestelmien aiheuttamasta 
vahingosta tai jonka omaisuusvahinko 
johtuu tekoälyjärjestelmistä, olisi oltava 
sama suojelun taso kuin tapauksissa, joissa 
ei ole tekoälyjärjestelmää;

vastuujärjestelmiä, jotta taataan vakaat ja 
oikeudenmukaiset korvausmenettelyt 
vaikutusten kohteena oleville henkilöille; 
katsoo, että oikeudenmukaisilla 
vastuumenettelyillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella, joka kärsii tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta vahingosta tai jonka 
omaisuusvahinko johtuu 
tekoälyjärjestelmistä, olisi oltava sama 
suojelun taso kuin tapauksissa, joissa ei ole 
tekoälyjärjestelmää;

Or. en

Tarkistus 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
vankat eettiset normit yhdistettyinä 
vakaisiin ja oikeudenmukaisiin 
korvausmenettelyihin voivat auttaa 
vastaamaan näihin oikeudellisiin 
haasteisiin; katsoo, että oikeudenmukaisilla 
vastuumenettelyillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella, joka kärsii tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta vahingosta tai jonka 
omaisuusvahinko johtuu 
tekoälyjärjestelmistä, olisi oltava sama 
suojelun taso kuin tapauksissa, joissa ei ole 
tekoälyjärjestelmää;

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
vankat eettiset normit yhdistettyinä 
vakaisiin ja oikeudenmukaisiin 
korvausmenettelyihin voivat auttaa 
vastaamaan näihin oikeudellisiin 
haasteisiin; katsoo, että oikeudenmukaisilla 
vastuumenettelyillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella, joka kärsii tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta aineellisesta tai 
aineettomasta vahingosta, olisi oltava 
sama suojelun taso kuin tapauksissa, joissa 
ei ole tekoälyjärjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 35
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
vankat eettiset normit yhdistettyinä 
vakaisiin ja oikeudenmukaisiin 
korvausmenettelyihin voivat auttaa 
vastaamaan näihin oikeudellisiin 
haasteisiin; katsoo, että oikeudenmukaisilla 
vastuumenettelyillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella, joka kärsii tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta vahingosta tai jonka 
omaisuusvahinko johtuu 
tekoälyjärjestelmistä, olisi oltava sama 
suojelun taso kuin tapauksissa, joissa ei ole 
tekoälyjärjestelmää;

G. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
vankat eettiset normit yhdistettyinä 
vakaisiin ja oikeudenmukaisiin 
korvausmenettelyihin voivat auttaa 
vastaamaan näihin oikeudellisiin 
haasteisiin; katsoo, että oikeudenmukaisilla 
korvausmenettelyillä tarkoitetaan sitä, että 
jokaisella, joka kärsii tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta vahingosta tai jonka 
omaisuusvahinko johtuu 
tekoälyjärjestelmistä, olisi oltava sama 
suojelun taso kuin tapauksissa, joissa ei ole 
tekoälyjärjestelmää;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että tulevassa 
sääntelykehyksessä on otettava huomioon 
kaikki asiaan liittyvät edut; katsoo, että 
ennen täydentävien sääntelytoimien 
toteuttamista vaikutustenarvioinnissa olisi 
tutkittava huolellisesti, miten uudet 
sääntelykehykset vaikuttavat kaikkiin 
toimijoihin; ottaa huomioon, että koska 
pk-yrityksillä ja startup-yrityksillä on 
keskeinen rooli erityisesti EU:n 
taloudessa, on perusteltua noudattaa 
ehdottoman oikeasuhteista 
lähestymistapaa, jotta mahdollistetaan 
niiden kehitys ja innovointi;

Or. en

Tarkistus 37
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Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. katsoo, että siviilioikeudellisissa 
tekoälyn standardeissa tulee pyrkiä 
saavuttamaan tasapaino kansalaisten 
suojelun ja yritysten halukkuuden 
panostaa innovointiin, erityisesti 
tekoälyjärjestelmiin, välillä;

Or. ro

Tarkistus 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G b. ottaa huomioon toisaalta, että 
tekoälyjärjestelmien aiheuttamien 
vahinkojen uhreilla on oltava oikeus 
hakea korvausta ja saada täysi korvaus 
kärsimistään vahingoista ja haitoista;

Or. en

Tarkistus 39
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla, sen 
lisäksi, että se tehostaa tavaroiden ja 
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voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus ja kuntoiluohjelmat) globaaleihin 
haasteisiin (esim. ilmastonmuutos, nälkä ja 
nälkiintyminen);

palveluiden sisämarkkinoita ja tarjoaa 
parempaa suojaa riskien minimoinnin 
varmistamiselle ja tarjoaa riittävää 
korvausta aiheutetuista vahingoista; 
katsoo, että tekoälyyn perustuvat 
teknologiat voisivat parantaa elämäämme 
lähes kaikilla aloilla yksilötasolta (esim. 
yksilöllinen koulutus ja kuntoiluohjelmat) 
globaaleihin haasteisiin (esim. 
ilmastonmuutos, nälkä ja nälkiintyminen);

Or. ro

Tarkistus 40
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus ja kuntoiluohjelmat) globaaleihin 
haasteisiin (esim. ilmastonmuutos, nälkä ja 
aliravitsemus);

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa, työpaikoilla 
ja taloudessa on tärkeä kysymys nykyisellä 
poliittisella asialistalla; katsoo, että 
tekoälyyn perustuvat teknologiat voisivat 
parantaa ja niillä olisi pyrittävä 
parantamaan elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus, haavoittuvassa asemassa olevien 
henkilöiden avustaminen ja 
kuntoiluohjelmat) työympäristöön (esim. 
ikävystyttävien ja toistuvien työtehtävien 
vähentäminen) ja globaaleihin haasteisiin 
(esim. ilmastohätätila, nälkä ja 
aliravitsemus);

Or. en

Tarkistus 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
1 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus ja kuntoiluohjelmat) globaaleihin 
haasteisiin (esim. ilmastonmuutos ja 
nälkä);

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa, erityisesti 
julkisessa tilassa, digitaalisessa, 
oikeudellisessa ja taloudellisessa 
vuorovaikutuksessa, työpaikoilla tai 
lääketieteen alalla, on yksi tärkeimmistä 
kysymyksistä nykyisellä poliittisella 
asialistalla; katsoo, että tekoälyyn 
perustuvat teknologiat voisivat parantaa 
elämäämme lähes kaikilla aloilla 
yksilötasolta (esim. yksilöllinen koulutus) 
ja ammatilliselta tasolta (poistamalla 
toistuvia työtehtäviä) aina globaaleihin 
haasteisiin (esim. ilmastonmuutos ja 
ravitsemus);

Or. fr

Tarkistus 42
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus ja kuntoiluohjelmat) 
globaaleihin haasteisiin (esim. 
ilmastonmuutos, nälkä ja 
nälkiintyminen);

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta globaaleihin 
haasteisiin;

Or. en

Tarkistus 43
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus ja kuntoiluohjelmat) globaaleihin 
haasteisiin (esim. ilmastonmuutos, nälkä ja 
aliravitsemus);

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus, kuntoiluohjelmat, luoton 
myöntäminen ja oikeuden päätökset) 
globaaleihin haasteisiin (esim. 
ilmastonmuutos, nälkä ja aliravitsemus);

Or. fr

Tarkistus 44
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus ja kuntoiluohjelmat) globaaleihin 
haasteisiin (esim. ilmastonmuutos, nälkä ja 
aliravitsemus);

1. toteaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönotto yhteiskunnassa ja taloudessa 
on yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
nykyisellä poliittisella asialistalla; katsoo, 
että tekoälyyn perustuvat teknologiat 
voisivat parantaa elämäämme lähes kaikilla 
aloilla yksilötasolta (esim. yksilöllinen 
koulutus ja kuntoiluohjelmat) globaaleihin 
haasteisiin (esim. ilmastonmuutos, 
terveydenhuolto, nälkä ja aliravitsemus);

Or. en

Tarkistus 45
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
luoda yhtäläiset normit kaikkialla unionissa 
ja suojella tehokkaasti eurooppalaisia 
arvojamme;

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
luoda yhtäläiset normit kaikkialla 
unionissa, suojella tehokkaasti 
eurooppalaisia arvojamme ja huolehtia 
oikeudellisesta selkeydestä; katsoo tässä 
yhteydessä, että oikeudellisen kehyksen 
tulisi rajoittua nykyisen lainsäädännön 
aukkojen täyttämiseen;

Or. de

Tarkistus 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta 

2. on vakaasti sitä mieltä, että 
tekoälyjärjestelmien mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että näihin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan kaikkialla 
EU:ssa tulevaisuuden vaatimukset 
huomioon ottavaa lainsäädäntöä, joka 
perustuu muun muassa Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja tekoälyn, 
robotiikan ja niihin liittyvien 
teknologioiden eettisten näkökohtien 
kehystä koskevia komissiolle annettavia 
suosituksia sisältävässä mietinnössä1 a 
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voidaan luoda yhtäläiset normit kaikkialla 
unionissa ja suojella tehokkaasti 
eurooppalaisia arvojamme;

määriteltyihin periaatteisiin; katsoo, että 
näihin yhteisiin periaatteisiin perustuva 
horisontaalinen oikeudellinen kehys on 
tarpeellinen, jotta voidaan luoda yhtäläiset 
normit kaikkialla unionissa ja suojella 
tehokkaasti eurooppalaisia arvojamme;

____________
1 a 2020/2012 (INL).

Or. fr

Tarkistus 47
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
luoda yhtäläiset normit kaikkialla unionissa 
ja suojella tehokkaasti eurooppalaisia 
arvojamme;

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen ja sääntelyllisen 
sirpaloitumisen estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen ja yhtenäistetty 
oikeudellinen kehys vaikuttaa 
tarpeelliselta, jotta voidaan luoda yhtäläiset 
normit kaikkialla unionissa ja suojella 
tehokkaasti eurooppalaisia arvojamme;

Or. ro

Tarkistus 48
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
2 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
luoda yhtäläiset normit kaikkialla unionissa 
ja suojella tehokkaasti eurooppalaisia 
arvojamme;

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan yhtenäistä, 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
luoda yhtäläiset normit kaikkialla unionissa 
ja suojella tehokkaasti eurooppalaisia 
arvojamme ja kansalaisten oikeuksia;

Or. bg

Tarkistus 49
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
luoda yhtäläiset normit kaikkialla unionissa 
ja suojella tehokkaasti eurooppalaisia 
arvojamme;

2. on vakaasti sitä mieltä, että etujen 
tehokkaan hyödyntämisen ja mahdollisten 
väärinkäytösten estämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää, että kaikkiin 
tekoälyjärjestelmiin sovelletaan 
periaatteellista ja tulevaisuuden 
vaatimukset huomioon ottavaa 
lainsäädäntöä kaikkialla EU:ssa; katsoo, 
että vaikka mahdollisia sovelluksia 
koskevat alakohtaiset asetukset ovat 
suositeltavampia, yhteisiin periaatteisiin 
perustuva horisontaalinen oikeudellinen 
kehys vaikuttaa tarpeelliselta, jotta voidaan 
luoda yhtäläiset normit kaikkialla 
unionissa;
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Or. en

Tarkistus 50
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että digitaaliset 
sisämarkkinat on yhdenmukaistettava 
täysin, koska digitaalialalle on 
tunnusomaista nopea rajat ylittävä 
dynamiikka ja kansainväliset tietovirrat; 
katsoo, että unioni voi saavuttaa EU:n 
digitaalisen itsemääräämisoikeuden 
säilyttämistä ja eurooppalaisen digitaalisen 
innovoinnin edistämistä koskevat tavoitteet 
ainoastaan johdonmukaisilla ja yhteisillä 
säännöillä;

3. toteaa, että digitaaliset 
sisämarkkinat on yhdenmukaistettava 
täysin ja päivitettävä jatkuvasti, koska 
digitaalialalle on tunnusomaista nopea rajat 
ylittävä dynamiikka ja kansainväliset 
tietovirrat; katsoo, että unioni voi saavuttaa 
EU:n digitaalisen itsemääräämisoikeuden 
säilyttämistä ja eurooppalaisen digitaalisen 
innovoinnin edistämistä koskevat tavoitteet 
ainoastaan johdonmukaisilla ja yhteisillä 
säännöillä innovaatiokulttuurin 
mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 51
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että digitaaliset 
sisämarkkinat on yhdenmukaistettava 
täysin, koska digitaalialalle on 
tunnusomaista nopea rajat ylittävä 
dynamiikka ja kansainväliset tietovirrat; 
katsoo, että unioni voi saavuttaa EU:n 
digitaalisen itsemääräämisoikeuden 
säilyttämistä ja eurooppalaisen digitaalisen 
innovoinnin edistämistä koskevat tavoitteet 
ainoastaan johdonmukaisilla ja yhteisillä 
säännöillä;

3. toteaa, että digitaaliset 
sisämarkkinat on yhdenmukaistettava 
täysin, koska digitaalialalle on 
tunnusomaista nopea rajat ylittävä 
dynamiikka ja kansainväliset tietovirrat; 
katsoo, että unioni voi edistää sellaisia 
tavoitteita kuin kapasiteetin ja 
valmiuksien kehittäminen EU:ssa ja 
eurooppalaisen digitaalisen innovoinnin 
edistäminen johdonmukaisilla ja yhteisillä 
säännöillä;
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Or. en

Tarkistus 52
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toteaa, että tekoälyalan kilpailu on 
jo alkanut ja että unionin olisi noustava 
siinä johtoasemaan hyödyntämällä 
tieteellisiä ja teknologisia 
mahdollisuuksiaan; painottaa 
voimakkaasti, että teknologiaa 
kehitettäessä on suojeltava käyttäjiä 
vahingoilta, joita tekoälyä käyttävät 
laitteet ja järjestelmät voivat aiheuttaa; 
kannustaa edistämään kansainvälisesti 
unionissa kehitettyä tekoälyä koskevan 
siviilioikeudellisen vastuun normeja;

Or. en

Tarkistus 53
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. katsoo, että tekoäly luo 
ennennäkemättömiä mahdollisuuksia ja 
hyötyjä yhteiskunnalle ja että EU:n 
päätöksentekijöiden tavoitteena tulisi olla, 
että EU on maailman johtaja tekoälyssä; 
korostaa tässä yhteydessä tarvetta 
perustaa selkeä ja ennustettava 
oikeudellinen kehys, joka vastaa 
tehokkaasti teknologisiin haasteisiin 
estämättä innovointia;

Or. ro
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Tarkistus 54
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
3 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 b. katsoo, että maailmanlaajuisessa 
digitalisaation ja nousevien digitaalisten 
teknologioiden puitteissa kansainvälinen 
yhteistyö standardisoimisessa on erityisen 
tärkeää eurooppalaisten yritysten 
kilpailukyvylle;

Or. ro

Tarkistus 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. on vakaasti sitä mieltä, että 
tekoälyjärjestelmiä koskevat uudet 
yhteiset säännöt olisi annettava 
ainoastaan asetuksen muodossa; katsoo, 
että tekoälyjärjestelmän aiheuttamiin 
haittoihin tai vahinkoihin liittyvä 
vastuukysymys on yksi keskeisistä 
näkökohdista, joita on käsiteltävä tässä 
kehyksessä;

4. katsoo, että tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamiin haittoihin tai vahinkoihin 
liittyvä vastuun järjestelmä on tämän 
yhteensovittamisen keskeinen näkökohta 
ja että sen vuoksi sitä on käsiteltävä 
asetuksen yhteydessä;

Or. fr

Tarkistus 56
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
4 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a. korostaa avoimuusperiaatteen 
keskeistä merkitystä vastuusääntöihin 
liittyvässä yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 57
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste kansallisten ja unionin 
vastuuvelvollisuuskehyksen säännösten 
tehokkuudelle; katsoo, että tarvitaan 
erityisiä ja koordinoituja mukautuksia, 
jotta vältetään tilanne, jossa vahinkoa 
kärsineet henkilöt tai henkilöt, joiden 
omaisuus on vahingoittunut, jäävät ilman 
korvausta;

Or. ro

Tarkistus 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
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läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

läpinäkymättömyys, haavoittuvuus, 
päivitysten välityksellä tapahtuva 
muuttaminen, itseoppiminen ja itsenäisyys 
ovat kuitenkin merkittävä haaste; katsoo, 
että tarvitaan erityisiä mukautuksia, jotta 
vältetään tilanne, jossa aineellista tai 
aineetonta vahinkoa tai haittaa kärsineet 
henkilöt tai henkilöt, joiden omaisuus on 
vahingoittunut, jäävät ilman korvausta;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys sekä asiaan liittyvien 
toimijoiden runsaslukuisuus ovat 
kuitenkin merkittävä haaste; katsoo, että 
tarvitaan erityisiä mukautuksia, jotta 
vältetään tilanne, jossa vahinkoa kärsineet 
henkilöt tai henkilöt, joiden omaisuus on 
vahingoittunut, jäävät ilman korvausta;

Or. en

Tarkistus 60
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hyvin toimivia 5. katsoo, että hyvin toimivia 
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vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, ei vain nykyiseen 
oikeudelliseen kehykseen, jotta vältetään 
tilanne, jossa vahinkoa kärsineet henkilöt 
tai henkilöt, joiden omaisuus on 
vahingoittunut, jäävät ilman korvausta;

Or. bg

Tarkistus 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
ruumiillista, henkistä tai siveellistä 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

Or. fr

Tarkistus 62
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

5. katsoo, että tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan 
vastuujärjestelmien erityisiä mukautuksia, 
jotta vältetään tilanne, jossa vahinkoa 
kärsineet henkilöt tai henkilöt, joiden 
omaisuus on vahingoittunut, jäävät ilman 
korvausta;

Or. en

Tarkistus 63
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
itsenäisyys ovat kuitenkin merkittävä 
haaste; katsoo, että tarvitaan erityisiä 
mukautuksia, jotta vältetään tilanne, jossa 
vahinkoa kärsineet henkilöt tai henkilöt, 
joiden omaisuus on vahingoittunut, jäävät 
ilman korvausta;

5. katsoo, että hyvin toimivia 
vastuujärjestelmiä ei ole tarpeen tarkistaa 
täydellisesti, mutta tekoälyjärjestelmien 
monimutkaisuus, yhteenliitettävyys, 
läpinäkymättömyys, haavoittuvuus ja 
mahdollinen itsenäisyys ovat kuitenkin 
merkittävä haaste; katsoo, että tarvitaan 
erityisiä mukautuksia, jotta vältetään 
tilanne, jossa vahinkoa kärsineet henkilöt 
tai henkilöt, joiden omaisuus on 
vahingoittunut, jäävät ilman korvausta;

Or. en

Tarkistus 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että kaikki 6. panee merkille, että kaikki 
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tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että laajalti hyväksyttyjen 
vastuukäsitteiden mukaisesti on kuitenkin 
mahdollista kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että tämä rajoite vaikuttaa 
vielä voimakkaammin vaikutusten 
kohteena olevaan henkilöön, jonka on 
mahdoton osoittaa syy-yhteyttä vahingon 
ja sitä edeltäneen teon tai laiminlyönnin 
välillä; painottaa, että laajalti 
hyväksyttyjen vastuukäsitteiden mukaisesti 
on kuitenkin mahdollista kiertää tämä este 
siten, että tekoälyjärjestelmään liittyvän 
riskin luovat tai riskiä ylläpitävät tai 
valvovat henkilöt asetetaan vastuuseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että kaikki 
tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 

6. panee merkille, että kaikki 
tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; huomauttaa tältä osin, 
että tekoälyjärjestelmille ei ole tarpeen 
antaa oikeushenkilöllisyyttä; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
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jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että laajalti hyväksyttyjen 
vastuukäsitteiden mukaisesti on kuitenkin 
mahdollista kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että laajalti hyväksyttyjen 
vastuukäsitteiden mukaisesti on kuitenkin 
mahdollista kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

Or. en

Tarkistus 66
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että kaikki 
tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että laajalti hyväksyttyjen 
vastuukäsitteiden mukaisesti on kuitenkin 
mahdollista kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

6. panee merkille, että kaikki 
tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys, 
yhteenliitettävyys ja itsenäisyys voivat 
tehdä käytännössä erittäin vaikeaksi tai 
jopa mahdottomaksi jäljittää tiettyjä 
tekoälyjärjestelmien haitallisia toimia 
tiettyihin ihmisen toimiin tai suunnittelussa 
tehtyihin päätöksiin; muistuttaa, että 
laajalti hyväksyttyjen vastuukäsitteiden 
mukaisesti on välttämätöntä ottaa 
huomioon arvoketjujen monimutkaisuus; 
katsoo, että on kuitenkin mahdollista 
kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;
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Or. bg

Tarkistus 67
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että kaikki 
tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että laajalti hyväksyttyjen 
vastuukäsitteiden mukaisesti on kuitenkin 
mahdollista kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

6. panee merkille, että kaikki 
tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että sellaisten 
tekoälyjärjestelmien avulla, jotka on 
suunniteltu siten, että ne ovat 
tarkastettavissa ja että ihmisoperaattori 
voi toteuttaa niihin nähden toimia 
kaikkina aikoina, voidaan tukea 
mahdollisuutta jäljittää tiettyjä 
tekoälyjärjestelmien haitallisia toimia 
tiettyihin toimiin tai suunnittelussa 
tehtyihin päätöksiin; muistuttaa, että 
laajalti hyväksyttyjen vastuukäsitteiden 
mukaisesti tähän liittyvät esteet on 
kuitenkin mahdollista kiertää siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

Or. en

Tarkistus 68
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille, että kaikki 6. panee merkille, että kaikki 
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tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin aina tulosta siitä, että joku 
rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä käyttöön 
tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että laajalti hyväksyttyjen 
vastuukäsitteiden mukaisesti on kuitenkin 
mahdollista kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

tekoälyjärjestelmien ohjaamat fyysiset tai 
virtuaaliset toiminnot, laitteet tai prosessit 
voivat teknisesti olla haitan tai vahingon 
suora tai välillinen syy, mutta ne ovat 
kuitenkin ylivoimaisesti eniten tulosta siitä, 
että joku rakentaa järjestelmiä, ottaa niitä 
käyttöön tai puuttuu niihin; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien läpinäkymättömyys ja 
itsenäisyys voivat tehdä käytännössä 
erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi 
jäljittää tiettyjä tekoälyjärjestelmien 
haitallisia toimia tiettyihin ihmisen toimiin 
tai suunnittelussa tehtyihin päätöksiin; 
muistuttaa, että laajalti hyväksyttyjen 
vastuukäsitteiden mukaisesti on kuitenkin 
mahdollista kiertää tämä este siten, että 
tekoälyjärjestelmään liittyvän riskin luovat 
tai riskiä ylläpitävät tai valvovat henkilöt 
asetetaan vastuuseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi saada 
korvausta viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta; toteaa näin ollen, että 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että jos tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia, 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana; 
katsoo, että oikeusvarmuuden 
takaamiseksi kaikkialla unionissa 

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi saada 
korvausta viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta; toteaa näin ollen, että 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia ja 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana;
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backend-operaattoriin olisi sovellettava 
samaa vastuuta kuin valmistajaan, 
tuottajaan ja kehittäjään;

Or. en

Tarkistus 70
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi saada 
korvausta viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta; toteaa näin ollen, että 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että jos tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia, 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana; 
katsoo, että oikeusvarmuuden takaamiseksi 
kaikkialla unionissa backend-operaattoriin 
olisi sovellettava samaa vastuuta kuin 
valmistajaan, tuottajaan ja kehittäjään;

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi saada 
korvausta viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta; toteaa näin ollen, että 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että jos tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia, 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana; 
katsoo, että oikeusvarmuuden takaamiseksi 
kaikkialla unionissa backend-operaattoriin 
olisi sovellettava samaa vastuuta kuin 
valmistajaan, tuottajaan ja kehittäjään, 
sanotun vaikuttamatta backend-
operaattorin suhteelliseen vastuuseen, 
joka riippuu sen riskipanoksesta näillä 
säädöksillä säänneltyyn vahinkoon;

Or. en

Tarkistus 71
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi 
on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi 
saada korvausta viallisen tuotteen 
aiheuttamasta vahingosta; toteaa näin 
ollen, että tuotevastuudirektiiviä olisi 
käytettävä myös viallisen 
tekoälyjärjestelmän valmistajaa kohtaan 
esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että jos tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia, 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana; 
katsoo, että oikeusvarmuuden takaamiseksi 
kaikkialla unionissa backend-operaattoriin 
olisi sovellettava samaa vastuuta kuin 
valmistajaan, tuottajaan ja kehittäjään;

7. katsoo, että tuotevastuudirektiiviä 
olisi tarkasteltava uudelleen ja että tässä 
yhteydessä olisi muun muassa 
mukautettava tuotteen ja virheen 
määritelmiä, jotta viallisen 
tekoälyjärjestelmän valmistajaa kohtaan 
voitaisiin esittää siviilioikeudellisia 
vahingonkorvausvaatimuksia; katsoo, että 
tuotevastuudirektiiviin tehtävistä 
lainsäädännöllisistä mukautuksista olisi 
keskusteltava kyseisen direktiivin 
uudelleentarkastelun aikana; katsoo, että 
oikeusvarmuuden takaamiseksi kaikkialla 
unionissa backend-operaattoriin olisi 
sovellettava samaa vastuuta kuin 
valmistajaan, tuottajaan ja kehittäjään;

Or. de

Tarkistus 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi saada 
korvausta viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta; toteaa näin ollen, että 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että jos tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia, 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana; 
katsoo, että oikeusvarmuuden 

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
yli 30 vuoden ajan osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta; 
toteaa näin ollen, että koska 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
direktiiviä on päivitettävä siten, että se 
kattaa tekoälyjärjestelmät; korostaa, että 
tuotevastuudirektiiviin on tarpeen tehdä 
lainsäädännöllisiä mukautuksia ja näistä 
olisi keskusteltava kyseisen direktiivin 
uudelleentarkastelun aikana; toteaa, että 
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takaamiseksi kaikkialla unionissa 
backend-operaattoriin olisi sovellettava 
samaa vastuuta kuin valmistajaan, 
tuottajaan ja kehittäjään;

backend-operaattori ei välttämättä ole 
sama kuin tuottaja, koska kyse voi olla 
myös kehittäjästä tai ohjelmoijasta, minkä 
vuoksi backend-operaattoriin voidaan 
perustellusti soveltaa erilaista 
vastuujärjestelmää kuin 
tuotevastuudirektiivin nojalla;

Or. en

Tarkistus 73
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi saada 
korvausta viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta; toteaa näin ollen, että 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että jos tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia, 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana; 
katsoo, että oikeusvarmuuden takaamiseksi 
kaikkialla unionissa backend-operaattoriin 
olisi sovellettava samaa vastuuta kuin 
valmistajaan, tuottajaan ja kehittäjään;

7. katsoo, että tuotevastuudirektiivi on 
osoittautunut tehokkaaksi keinoksi saada 
korvausta viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta; toteaa näin ollen, että 
tuotevastuudirektiiviä olisi käytettävä myös 
viallisen tekoälyjärjestelmän valmistajaa 
kohtaan esitettyjen siviilioikeudellisten 
vahingonkorvausvaatimusten yhteydessä, 
kun tekoälyjärjestelmää pidetään kyseisen 
direktiivin mukaisena tuotteena; katsoo, 
että jos tuotevastuudirektiiviin on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä mukautuksia, 
näistä olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin uudelleentarkastelun aikana, 
ottaen huomioon uudet 
tekoälyjärjestelmien siviilioikeudellista 
vastuuta koskevat standardit; katsoo, että 
oikeusvarmuuden takaamiseksi kaikkialla 
unionissa backend-operaattoriin olisi 
sovellettava samaa vastuuta kuin 
valmistajaan, tuottajaan ja kehittäjään;

Or. ro

Tarkistus 74
Sergey Lagodinsky
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Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että jäsenvaltioiden 
voimassa oleva tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmiin puuttuvan 
kolmannen henkilön, esimerkiksi hakkerin, 
aiheuttamasta haitasta tai joiden omaisuutta 
tällainen kolmas henkilö vahingoittaa, sillä 
puuttuminen on yleensä tuottamukseen 
perustuvaa toimintaa; toteaa, että vain 
tapauksissa, joissa kolmatta henkilöä ei 
voida jäljittää tai hän on varaton, tarvitaan 
täydentäviä vastuusääntöjä;

8. katsoo, että jäsenvaltioiden 
voimassa oleva tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmiin puuttuvan 
kolmannen henkilön, esimerkiksi hakkerin, 
aiheuttamasta haitasta tai joiden omaisuutta 
tällainen kolmas henkilö vahingoittaa, sillä 
puuttuminen on yleensä tuottamukseen 
perustuvaa toimintaa; toteaa, että vain 
tapauksissa, joissa kolmatta henkilöä ei 
voida jäljittää tai hän on varaton, tarvitaan 
täydentäviä vastuusääntöjä; huomauttaa 
kuitenkin, että sanottu ei vaikuta 
sovelluksen käyttäjän tahalliseen 
aikomukseen tai törkeään 
huolimattomuuteen, ja se on otettava 
huomioon operaattorin tai valmistajan 
ankaran vastuun lisäksi;

Or. en

Tarkistus 75
Jiří Pospíšil

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että jäsenvaltioiden 
voimassa oleva tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmiin puuttuvan 
kolmannen henkilön, esimerkiksi hakkerin, 
aiheuttamasta haitasta tai joiden omaisuutta 
tällainen kolmas henkilö vahingoittaa, sillä 
puuttuminen on yleensä tuottamukseen 
perustuvaa toimintaa; toteaa, että vain 
tapauksissa, joissa kolmatta henkilöä ei 
voida jäljittää tai hän on varaton, tarvitaan 

8. katsoo, että jäsenvaltioiden 
voimassa oleva tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmiin puuttuvan 
kolmannen henkilön, esimerkiksi hakkerin, 
aiheuttamasta haitasta tai joiden omaisuutta 
tällainen kolmas henkilö vahingoittaa, sillä 
puuttuminen on yleensä tuottamukseen 
perustuvaa toimintaa; toteaa, että vain 
tapauksissa, joissa kolmatta henkilöä ei 
voida jäljittää tai hän on varaton, tai 
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täydentäviä vastuusääntöjä; tapauksissa, joissa loukatulle osapuolelle 
olisi suhteettoman vaikeaa kantaa 
todistustaakka, tarvitaan täydentäviä 
vastuusääntöjä;

Or. cs

Tarkistus 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että jäsenvaltioiden 
voimassa oleva tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmiin puuttuvan 
kolmannen henkilön, esimerkiksi 
hakkerin, aiheuttamasta haitasta tai joiden 
omaisuutta tällainen kolmas henkilö 
vahingoittaa, sillä puuttuminen on yleensä 
tuottamukseen perustuvaa toimintaa; 
toteaa, että vain tapauksissa, joissa 
kolmatta henkilöä ei voida jäljittää tai 
hän on varaton, tarvitaan täydentäviä 
vastuusääntöjä;

8. katsoo, että jäsenvaltioiden 
voimassa oleva tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta 
haitasta, sillä puuttuminen on yleensä 
tuottamukseen perustuvaa toimintaa; 
toteaa, että näiden tekoälyjärjestelmien 
ominaispiirteiden vuoksi tarvitaan 
täydentäviä vastuusääntöjä;

Or. en

Tarkistus 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää siksi asianmukaisena, että 
tässä mietinnössä keskitytään 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajaa 
kohtaan esitettyihin siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin; vahvistaa, 

9. pitää siksi asianmukaisena, että 
tässä mietinnössä keskitytään 
tekoälyjärjestelmän frontend-operaattoria 
ja backend-operaattoria kohtaan 
esitettyihin siviilioikeudellisiin 
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että käyttöönottajan vastuu on perusteltu 
sillä, että hän valvoo tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä samaan tapaan kuin auton 
tai lemmikkieläimen omistaja; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmän monimutkaisuuden ja 
yhteenliitettävyyden vuoksi käyttöönottaja 
on monesti ensimmäinen yhteyspiste, jonka 
vaikutusten kohteena oleva henkilö voi 
nähdä;

vahingonkorvausvaatimuksiin; vahvistaa, 
että frontend-operaattorin vastuu on 
perusteltu sillä, että hän hyötyy 
tekoälyjärjestelmän käytöstä samaan 
tapaan kuin auton tai lemmikkieläimen 
omistaja; katsoo, että tekoälyjärjestelmän 
monimutkaisuuden ja yhteenliitettävyyden 
vuoksi frontend-operaattori on monesti 
ensimmäinen yhteyspiste, jonka 
vaikutusten kohteena oleva henkilö voi 
nähdä; katsoo sitä vastoin, että tämän 
asetuksen mukainen backend-
operaattorin vastuu perustuu siihen, että 
hän on henkilö, joka jatkuvasti määrittää 
asianomaisen teknologian ominaisuuksia 
ja antaa tärkeää ja jatkuvaa backend-
tukea, taaten siten operaation riskien 
tosiasiallisen valvonnan;

Or. en

Tarkistus 78
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää siksi asianmukaisena, että 
tässä mietinnössä keskitytään 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajaa 
kohtaan esitettyihin siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin; vahvistaa, 
että käyttöönottajan vastuu on perusteltu 
sillä, että hän valvoo tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä samaan tapaan kuin auton 
tai lemmikkieläimen omistaja; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmän monimutkaisuuden ja 
yhteenliitettävyyden vuoksi käyttöönottaja 
on monesti ensimmäinen yhteyspiste, 
jonka vaikutusten kohteena oleva henkilö 
voi nähdä;

9. pitää siksi asianmukaisena, että 
tässä mietinnössä keskitytään 
tekoälyjärjestelmän operaattoria kohtaan 
esitettyihin siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin; vahvistaa, 
että operaattorin vastuu on perusteltu sillä, 
että hän valvoo tekoälyjärjestelmään 
liittyviä riskejä samaan tapaan kuin auton 
tai lemmikkieläimen omistaja;

Or. en
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Tarkistus 79
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää siksi asianmukaisena, että 
tässä mietinnössä keskitytään 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajaa 
kohtaan esitettyihin siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin; vahvistaa, 
että käyttöönottajan vastuu on perusteltu 
sillä, että hän valvoo tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä samaan tapaan kuin auton 
tai lemmikkieläimen omistaja; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmän monimutkaisuuden ja 
yhteenliitettävyyden vuoksi käyttöönottaja 
on monesti ensimmäinen yhteyspiste, jonka 
vaikutusten kohteena oleva henkilö voi 
nähdä;

9. pitää siksi asianmukaisena, että 
tässä mietinnössä keskitytään 
tekoälyjärjestelmän operaattoria kohtaan 
esitettyihin siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin; vahvistaa, 
että operaattorin vastuu on perusteltu sillä, 
että hän valvoo tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä samaan tapaan kuin auton 
tai lemmikkieläimen omistaja; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmän monimutkaisuuden ja 
yhteenliitettävyyden vuoksi operaattori on 
monesti ensimmäinen yhteyspiste, jonka 
vaikutusten kohteena oleva henkilö voi 
nähdä;

Or. en

Tarkistus 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Käyttöönottajan vastuu Frontend- ja backend-operaattorin vastuu

Or. en

Tarkistus 81
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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Käyttöönottajan vastuu Operaattorin vastuu

Or. en

Tarkistus 82
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 3

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Käyttöönottajan vastuu Operaattorin vastuu

Or. en

Tarkistus 83
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat toiminnot, 
jotka altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole käyttöönottajaa kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 

(10) katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat toiminnot, 
jotka altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua, erityisesti, jos 
mahdollisesti kärsivät henkilöt eivät voisi 
normaalisti olla sopimussuhteessa 
operaattoriin; katsoo, että haitan tai 
vahingon mahdolliset uhrit eivät useinkaan 
ole tietoisia toiminnosta eikä heillä yleensä 
ole käyttöönottajaa kohtaan sopimukseen 
perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
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tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe; oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe;

Or. ro

Tarkistus 84
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat toiminnot, 
jotka altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole käyttöönottajaa kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe;

10. katsoo, että operaattoria koskevien 
vastuusääntöjen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmien 
toiminnot riippumatta siitä, missä toiminto 
tapahtuu ja tapahtuuko se fyysisesti vai 
virtuaalisesti; huomauttaa, että julkisissa 
tiloissa tapahtuvat toiminnot, jotka 
altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, edellyttävät kuitenkin 
lisätarkastelua, ottaen huomioon myös 
muunlaiset riskit, joita tekoälyjärjestelmät 
saattavat aiheuttaa; katsoo, että haitan tai 
vahingon mahdolliset uhrit eivät useinkaan 
ole tietoisia toiminnosta eikä heillä yleensä 
ole operaattoria kohtaan sopimukseen 
perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän operaattorin virhe;

Or. en

Tarkistus 85
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
10 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat toiminnot, 
jotka altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole käyttöönottajaa kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe;

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat toiminnot, 
jotka altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole käyttöönottajaa kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe 
ja vastaavat vahingonkorvausvaatimukset 
jäisivät siten tuloksettomiksi;

Or. de

Tarkistus 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat 
toiminnot, jotka altistavat monia 
kolmansia henkilöitä riskille, ovat 
kuitenkin tapauksia, jotka edellyttävät 

10. katsoo, että frontend- ja backend-
operaattoria koskevien vastuusääntöjen 
olisi periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole frontend- ja backend-
operaattoria kohtaan sopimukseen 
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lisätarkastelua; katsoo, että haitan tai 
vahingon mahdolliset uhrit eivät useinkaan 
ole tietoisia toiminnosta eikä heillä yleensä 
ole käyttöönottajaa kohtaan sopimukseen 
perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe;

perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän frontend- tai backend-
operaattorin virhe;

Or. en

Tarkistus 87
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat toiminnot, 
jotka altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole käyttöönottajaa kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe;

10. katsoo, että operaattoria koskevien 
vastuusääntöjen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmien 
toiminnot riippumatta siitä, missä toiminto 
tapahtuu ja tapahtuuko se fyysisesti vai 
virtuaalisesti; huomauttaa, että julkisissa 
tiloissa tapahtuvat toiminnot, jotka 
altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole operaattoria kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän operaattorin virhe;

Or. en
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Tarkistus 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi 
periaatteessa katettava kaikki 
tekoälyjärjestelmien toiminnot riippumatta 
siitä, missä toiminto tapahtuu ja tapahtuuko 
se fyysisesti vai virtuaalisesti; huomauttaa, 
että julkisissa tiloissa tapahtuvat toiminnot, 
jotka altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole käyttöönottajaa kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe;

10. katsoo, että käyttöönottajaa 
koskevien vastuusääntöjen olisi katettava 
kaikki tekoälyjärjestelmien toiminnot 
riippumatta siitä, missä toiminto tapahtuu 
ja tapahtuuko se fyysisesti vai 
virtuaalisesti; huomauttaa, että julkisissa 
tiloissa tapahtuvat toiminnot, jotka 
altistavat monia kolmansia henkilöitä 
riskille, ovat kuitenkin tapauksia, jotka 
edellyttävät lisätarkastelua; katsoo, että 
haitan tai vahingon mahdolliset uhrit eivät 
useinkaan ole tietoisia toiminnosta eikä 
heillä yleensä ole käyttöönottajaa kohtaan 
sopimukseen perustuvaa oikeutta saada 
vahingonkorvauksia; toteaa, että kun haitta 
tai vahinko toteutuu, kolmansilla 
henkilöillä olisi tällöin vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuva 
oikeus saada vahingonkorvauksia ja heidän 
voisi olla vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe;

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että käyttöönottaja on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
päättää tekoälyjärjestelmän käytöstä, 
valvoo riskiä ja hyötyy sen toiminnasta; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 

11. katsoo, että käyttöönottaja on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
päättää tekoälyjärjestelmän käytöstä, 
valvoo riskiä ja hyötyy sen toiminnasta; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 
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tarkoitetaan kaikkia käyttöönottajan toimia, 
jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja;

tarkoitetaan kaikkia käyttöönottajan toimia, 
jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja; katsoo, 
että käyttöönotosta huolehtivien 
henkilöiden on varmistettava kehittäjien 
hyvät aikeet koko arvoketjun osalta, jotta 
he voivat taata kuluttajansuojan 
luotettavan tekoälyn ansiosta;

Or. fr

Tarkistus 90
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että käyttöönottaja on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
päättää tekoälyjärjestelmän käytöstä, 
valvoo riskiä ja hyötyy sen toiminnasta; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 
tarkoitetaan kaikkia käyttöönottajan 
toimia, jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja;

11. katsoo, että operaattori on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
harjoittaa tietynasteista valvontaa 
tekoälyjärjestelmän operaatioihin ja 
toimintaan liittyvään riskiin nähden ja 
hyötyy sen toiminnasta; katsoo, että 
valvonnan harjoittamisella tarkoitetaan 
kaikkia operaattorin toimia, jotka 
vaikuttavat tekoälyjärjestelmän 
toimintaan ja siten siihen, missä määrin 
kolmannet osapuolet altistetaan sen 
mahdollisille riskeille; katsoo, että nämä 
toimet voivat vaikuttaa toimintaan alusta 
sen päättymiseen määrittämällä tekijät, 
tuotoksen tai tulokset, tai muuttaa 
tekoälyjärjestelmän tiettyjä toimintoja tai 
prosesseja;

Or. en

Tarkistus 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
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11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että käyttöönottaja on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
päättää tekoälyjärjestelmän käytöstä, 
valvoo riskiä ja hyötyy sen toiminnasta; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 
tarkoitetaan kaikkia käyttöönottajan toimia, 
jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja;

11. katsoo, että käyttöönottaja on 
asianmukaista määritellä luonnolliseksi 
henkilöksi tai oikeushenkilöksi, joka 
osallistuu tekoälyjärjestelmän 
markkinoille saattamiseen tai käyttöön 
antamiseen ja varmistaa sen toiminnan 
tai sen hoidon ja valvoo sen toimintaa; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 
tarkoitetaan kaikkia käyttöönottajan toimia, 
jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja;

Or. fr

Tarkistus 92
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että käyttöönottaja on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
päättää tekoälyjärjestelmän käytöstä, 
valvoo riskiä ja hyötyy sen toiminnasta; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 
tarkoitetaan kaikkia käyttöönottajan 
toimia, jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja;

11. katsoo, että frontend-operaattori 
on asianmukaista määritellä henkilöksi, 
joka hyötyy tekoälyjärjestelmän käytöstä ja 
hyödyntää sen ominaisuuksia ja 
toimintoja; katsoo, että backend-
operaattori määritellään henkilöksi, joka 
jatkuvasti määrittää asianomaisen 
teknologian ominaisuuksia ja antaa 
tärkeää ja jatkuvaa backend-tukea, taaten 
siten operaation riskien tosiasiallisen 
valvonnan;

Or. en

Tarkistus 93
Sergey Lagodinsky
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että käyttöönottaja on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
päättää tekoälyjärjestelmän käytöstä, 
valvoo riskiä ja hyötyy sen toiminnasta; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 
tarkoitetaan kaikkia käyttöönottajan 
toimia, jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja;

11. katsoo, että operaattori on 
asianmukaista määritellä henkilöksi, joka 
valvoo riskiä ja hyötyy sen toiminnasta; 
katsoo, että valvonnan harjoittamisella 
tarkoitetaan kaikkia operaattorin toimia, 
jotka vaikuttavat toiminnon 
toteuttamistapaan alusta sen päättymiseen 
tai joilla muutetaan tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja;

Or. en

Tarkistus 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa käyttöönottajia on 
enemmän kuin yksi; katsoo, että tässä 
tapauksessa kaikkien käyttöönottajien olisi 
oltava yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava 
oikeus oikeasuhteiseen oikeussuojaan 
toisiaan vastaan;

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa operaattoreita on 
enemmän kuin yksi, esimerkiksi backend- 
ja frontend-operaattori; katsoo, että tässä 
tapauksessa kaikkien operaattorien olisi 
oltava yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava 
oikeus oikeasuhteiseen oikeussuojaan 
toisiaan vastaan ottaen huomioon taso, 
jolla kukin osapuoli valvoo toteutunutta 
riskiä;

Or. en

Tarkistus 95
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
12 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa käyttöönottajia on 
enemmän kuin yksi; katsoo, että tässä 
tapauksessa kaikkien käyttöönottajien olisi 
oltava yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava 
oikeus oikeasuhteiseen oikeussuojaan 
toisiaan vastaan;

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa käyttöönottajia on 
enemmän kuin yksi; katsoo, että tässä 
tapauksessa kaikkien käyttöönottajien olisi 
oltava yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava 
oikeus oikeasuhteiseen oikeussuojaan 
toisiaan vastaan toiminnallisen 
riskinhallinnan tason mukaisesti;

Or. ro

Tarkistus 96
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa käyttöönottajia on 
enemmän kuin yksi; katsoo, että tässä 
tapauksessa kaikkien käyttöönottajien olisi 
oltava yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava 
oikeus oikeasuhteiseen oikeussuojaan 
toisiaan vastaan;

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa operaattoreita on 
enemmän kuin yksi; katsoo, että tässä 
tapauksessa kaikkien operaattorien ja 
tarvittaessa käyttäjien olisi oltava 
yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava oikeus 
oikeasuhteiseen oikeussuojaan toisiaan 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa käyttöönottajia on 
enemmän kuin yksi; katsoo, että tässä 
tapauksessa kaikkien käyttöönottajien olisi 
oltava yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava 

12. panee merkille, että voi olla 
tilanteita, joissa on useita frontend- ja 
backend-operaattoreita; katsoo, että tässä 
tapauksessa heidän kaikkien olisi oltava 
yhteisvastuussa ja heillä olisi oltava oikeus 
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oikeus oikeasuhteiseen oikeussuojaan 
toisiaan vastaan;

oikeasuhteiseen oikeussuojaan toisiaan 
vastaan;

Or. en

Tarkistus 98
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
12 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12 a. toteaa, että oikeushenkilöllisyyden 
antaminen tekoälylle ei ole tarpeen eikä 
toivottavaa, koska tämän uuden 
teknologian toiminnan aiheuttaman 
vahingon voidaan katsoa ja sen olisi 
katsottava johtuvan vastuussa olevasta 
tuottajasta tai käyttöönottajasta;

Or. en

Tarkistus 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Alaotsikko 4

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Erilaiset vastuusäännöt eri riskeille Ei riskiperusteista lähestymistapaa 
vastuuvaiheessa

Or. en

Tarkistus 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri 
riski, saattaa vaarantaa suuren yleisön 
huomattavasti enemmän; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien nykyisille 
vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä varten 
käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

13. muistuttaa, että vastuuvaiheessa ei 
ole tarkoituksenmukaista noudattaa 
riskiperusteista lähestymistapaa 
tekoälyyn, koska vahinko on syntynyt ja 
tuote on osoittautunut riskituotteeksi; 
toteaa, että niin sanotut vähäriskiset 
sovellukset saattavat aiheuttaa yhtä 
vakavaa haittaa tai vahinkoa;

Or. en

Tarkistus 101
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri riski, 
saattaa vaarantaa suuren yleisön 
huomattavasti enemmän; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien nykyisille 
vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä varten 
käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä 
vastuuvelvollisuudessa on se, minkä 
tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy 
erottamattomasti suuri riski, saattaa 
vaarantaa suuren yleisön huomattavasti 
enemmän; katsoo, että tekoälyjärjestelmien 
nykyisille vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä varten 
käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

Or. ro

Tarkistus 102
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
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13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri riski, 
saattaa vaarantaa suuren yleisön 
huomattavasti enemmän; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien nykyisille 
vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä varten 
käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
operaattori valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri riski 
ja joka toimii itsenäisesti, saattaa 
vaarantaa suuren yleisön huomattavasti 
enemmän; katsoo, että tekoälyjärjestelmien 
nykyisille vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä itsenäisiä tekoälyjärjestelmiä 
varten käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 103
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri riski, 
saattaa vaarantaa suuren yleisön 
huomattavasti enemmän; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien nykyisille 
vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä varten 
käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri riski, 
saattaa vaarantaa suuren yleisön 
huomattavasti enemmän; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien nykyisille 
siviilioikeudellisille vastuujärjestelmille 
aiheuttamien oikeudellisten haasteiden 
perusteella vaikuttaa järkevältä ottaa 
kyseisiä suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
varten käyttöön yhteinen ankara 
vastuujärjestelmä;

Or. bg

Tarkistus 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior



PE652.460v01-00 58/159 AM\1205914FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri riski, 
saattaa vaarantaa suuren yleisön 
huomattavasti enemmän; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien nykyisille 
vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä varten 
käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

13. toteaa, että ratkaiseva tekijä on se, 
minkä tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
operaattori valvoo; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmä, johon liittyy suuri riski, 
saattaa vaarantaa suuren yleisön 
huomattavasti enemmän; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien nykyisille 
vastuujärjestelmille aiheuttamien 
oikeudellisten haasteiden perusteella 
vaikuttaa järkevältä ottaa kyseisiä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä varten 
käyttöön ankara vastuujärjestelmä;

Or. en

Tarkistus 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen 
itsenäiseen toimintaan liittyy merkittävä 
potentiaali aiheuttaa haittaa yhdelle tai 
useammalle henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

14. painottaa, että tekoälyjärjestelmiä 
sisältäviin tuotteisiin sovellettavaa 
vastuumallia on lähestyttävä 
kaksivaiheista menettelyä noudattaen: 
ensinnäkin on osoitettava frontend-
operaattorin olevan 
tuottamusperusteisessa vastuussa, jolloin 
vaikutusten kohteena olevalla henkilöllä 
olisi oltava oikeus vaatia korvauksia ja 
frontend-operaattorilla mahdollisuus 
näyttää toteen, että hänen toiminnassaan 
ei ole tehty virhettä vaan on noudatettu 
asianmukaista huolellisuutta asentamalla 
säännöllisesti kaikki saatavilla olevat 
päivitykset; tämän velvoitteen 
täyttämisessä oletetaan noudatetun 
asianmukaista huolellisuutta; toiseksi, jos 
frontend-operaattorin toiminnassa ei 
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havaita virhettä, backend-operaattorin 
katsotaan olevan ankarassa vastuussa; 
toteaa, että tällainen kaksivaiheinen 
menettely on olennaisen tärkeä, jotta 
varmistetaan, että uhreille maksetaan 
tosiasiallisesti korvauksia tekoälyn 
ohjaamien järjestelmien aiheuttamien 
vahinkojen johdosta;

Or. en

Tarkistus 106
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että tekoälyjärjestelmän 
suuririskisyyttä määrittäessä ala, jossa 
merkittäviä riskejä odotetaan ja tehtyjen 
toimien luonne tulee myös ottaa 
huomioon; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

Or. bg

Tarkistus 107
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus
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14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka perustuu 
teknologian itsenäiseen päätöksentekoon 
ja jota on siten mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

Or. en

Tarkistus 108
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja ylittää sen, mitä sen 
tarkoituksenmukaiselta käytöltä voidaan 
kohtuudella odottaa; katsoo, että 
potentiaalin merkittävyys riippuu 
mahdollisen haitan vakavuuden, riskin 
aineellistumisen todennäköisyyden ja 
tekoälyjärjestelmän käyttötavan välisestä 
vuorovaikutuksesta;

Or. en

Tarkistus 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
14 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

14. katsoo, että tekoälyjärjestelmä 
aiheuttaa suuren riskin, jos sen itsenäiseen 
toimintaan liittyy merkittävä potentiaali 
aiheuttaa ruumiillista, henkistä tai 
siveellistä haittaa yhdelle tai useammalle 
henkilölle tavalla, joka on 
sattumanvarainen ja mahdoton ennustaa 
ennakolta; katsoo, että potentiaalin 
merkittävyys riippuu mahdollisen haitan 
vakavuuden, riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden ja tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan välisestä vuorovaikutuksesta;

Or. fr

Tarkistus 110
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin 
nykyiset lähtöaineita käsittelevä pysyvä 
komitea tai moottoriajoneuvoja käsittelevä 
tekninen komitea ja jossa on mukana 
jäsenvaltioiden kansallisia asiantuntijoita 
ja sidosryhmiä; katsoo, että tekoälyä 
käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä äskettäin 
perustetun Euroopan tekoälyviraston 
kanssa;
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sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

Or. fr

Tarkistus 111
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan tyhjentävästi 
ehdotetun asetuksen liitteessä; toteaa, että 
kun otetaan huomioon nopea tekninen 
kehitys ja tarvittava asiantuntemus, olisi 
oltava komission tehtävä tarkastella 
uudelleen kyseistä liitettä kuuden 
kuukauden välein ja tarvittaessa tarkistaa 
sitä delegoidulla säädöksellä; katsoo, että 
komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä 
sellaisen äskettäin perustetun pysyvän 
komitean kanssa, joka on samanlainen kuin 
nykyiset lähtöaineita käsittelevä pysyvä 
komitea tai moottoriajoneuvoja käsittelevä 
tekninen komitea ja jossa on 
jäsenvaltioiden kansallisia asiantuntijoita ja 
sidosryhmiä; katsoo, että tekoälyä 
käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle; 
On myös sitä mieltä, että Euroopan 
parlamentin tulisi nimittää neuvoa-
antavia asiantuntijoita neuvomaan vasta 
perustettua pysyvää komiteaa;

Or. ro

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on mukana jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on mukana jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle, jos 
siihen lisätään eettisten kysymysten 
asiantuntijoita sekä antropologeja, 
sosiologeja ja mielenterveyteen 
erikoistuneita asiantuntijoita;

Or. fr

Tarkistus 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun 
otetaan huomioon nopea tekninen kehitys 
ja tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 

15. huomauttaa, että riskiperusteisen 
lähestymistavan soveltaminen tekoälyyn 
nykyisessä vastuukehyksessä saattaa 
aiheuttaa tarpeetonta pirstoutumista 
EU:ssa, mistä seuraa oikeudellista 
epävarmuutta, tulkintaongelmia ja 
sekaannusta käyttäjien keskuudessa, 
joihin nähden toteutettaisiin eritasoisia 
suojelutoimia riippuen siitä, 
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tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin 
nykyiset lähtöaineita käsittelevä pysyvä 
komitea tai moottoriajoneuvoja käsittelevä 
tekninen komitea ja jossa on mukana 
jäsenvaltioiden kansallisia asiantuntijoita 
ja sidosryhmiä; katsoo, että tekoälyä 
käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

luokitellaanko tekoälyjärjestelmät suuri- 
vai vähäriskisiksi järjestelmiksi, mitä 
käyttäjät eivät pysty itse arvioimaan; 
katsoo, että vahingon tapahduttua on 
merkityksetöntä, onko tekoälyjärjestelmä 
määritetty suuri- vai vähäriskiseksi 
järjestelmäksi, ja että sen sijaan on 
tärkeää varmistaa, että vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt saavat vahingon 
johdosta täyden korvauksen 
riskiluokituksesta riippumatta;

Or. en

Tarkistus 114
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun 
otetaan huomioon nopea tekninen kehitys 
ja tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on mukana jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

15. toteaa, että kun otetaan huomioon 
nopea tekninen kehitys ja tarvittava 
asiantuntemus, komission olisi laadittava 
luettelo suuririskisistä 
tekoälyjärjestelmistä delegoidun 
säädöksen puitteissa, jota Euroopan 
parlamentilla olisi mahdollisuus 
vastustaa; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on mukana jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

Or. de
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Tarkistus 115
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on mukana jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kolmen kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on mukana jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

Or. en

Tarkistus 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 

15. suosittaa, että kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät luetellaan ehdotetun 
asetuksen liitteessä; toteaa, että kun otetaan 
huomioon nopea tekninen kehitys ja 
tarvittava asiantuntemus, olisi oltava 
komission tehtävä tarkastella uudelleen 
kyseistä liitettä kuuden kuukauden välein 
ja tarvittaessa tarkistaa sitä delegoidulla 
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säädöksellä; katsoo, että komission olisi 
tehtävä tiivistä yhteistyötä sellaisen 
äskettäin perustetun pysyvän komitean 
kanssa, joka on samanlainen kuin nykyiset 
lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on mukana jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä; 
katsoo, että tekoälyä käsittelevän korkean 
tason asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

säädöksellä; katsoo, että sellaisen äskettäin 
perustetun pysyvän komitean, joka on 
samanlainen kuin nykyiset lähtöaineita 
käsittelevä pysyvä komitea tai 
moottoriajoneuvoja käsittelevä tekninen 
komitea ja jossa on jäsenvaltioiden 
kansallisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä, 
olisi vastattava komissiolle 
tiedottamisesta; katsoo, että tekoälyä 
käsittelevän korkean tason 
asiantuntijaryhmän tasapainoinen 
kokoonpano voisi toimia esimerkkinä 
sidosryhmien ryhmän muodostamiselle;

Or. en

Tarkistus 117
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. toteaa, että tekoälyyn perustuvien 
teknologioiden kehitys on erittäin 
dynaamista ja nopeutuu jatkuvasti; 
painottaa, että käyttäjien asianmukaisen 
suojelun varmistamiseksi on noudatettava 
nopeutettua lähestymistapaa 
tekoälyjärjestelmiä käyttävien ja EU:n 
markkinoille tuotavien uusien laitteiden 
ja järjestelmien analysointiin 
mahdollisten riskien varalta; suosittaa 
komissiolle, että kaikkia tähän liittyviä 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava 
mahdollisimman paljon;

Or. en

Tarkistus 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. toteaa, että tällainen luettelo ei voi 
olla lopullinen, johtuen erityisesti 
tuomioistuinten lopullisista päätöksistä, 
joissa on voitu määrittää 
tekoälyjärjestelmiä, jotka eivät sisälly 
luetteloon;

Or. fr

Tarkistus 119
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että jäsenvaltioiden ankaran 
vastuun järjestelmien mukaisesti ehdotetun 
asetuksen olisi katettava ainoastaan 
vahingot, jotka kohdistuvat tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin, kuten henkeen, 
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen 
ja omaisuuteen, ja siinä olisi vahvistettava 
korvausten määrät ja laajuus sekä 
vanhentumisaika;

16. katsoo, että ehdotetussa 
asetuksessa olisi vahvistettava 
vanhentumisaika ja että jäsenvaltioiden 
ankaran vastuun järjestelmien mukaisesti 
sen olisi katettava ainoastaan vahingot, 
jotka kohdistuvat tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin, kuten henkeen, 
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen 
ja omaisuuteen, ja että komission olisi 
tässä yhteydessä tutkittava, olisiko 
soveltamisalaa laajennettava kattamaan 
myös taloudelliset vahingot;

Or. de

Tarkistus 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että jäsenvaltioiden ankaran 
vastuun järjestelmien mukaisesti ehdotetun 

16. katsoo, että jäsenvaltioiden ankaran 
vastuun järjestelmien mukaisesti ehdotetun 
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asetuksen olisi katettava ainoastaan 
vahingot, jotka kohdistuvat tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin, kuten henkeen, 
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen 
ja omaisuuteen, ja siinä olisi vahvistettava 
korvausten määrät ja laajuus sekä 
vanhentumisaika;

asetuksen olisi katettava ne aineelliset ja 
aineettomat vahingot, jotka kohdistuvat 
tärkeisiin lailla suojattuihin oikeuksiin, 
kuten henkeen, terveyteen, fyysiseen, 
henkiseen ja siveelliseen 
koskemattomuuteen ja omaisuuteen, ja 
siinä olisi vahvistettava korvausten 
ohjeellinen määrä ja laajuus sekä 
vanhentumisaika;

Or. fr

Tarkistus 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että jäsenvaltioiden 
ankaran vastuun järjestelmien mukaisesti 
ehdotetun asetuksen olisi katettava 
ainoastaan vahingot, jotka kohdistuvat 
tärkeisiin lailla suojattuihin oikeuksiin, 
kuten henkeen, terveyteen, fyysiseen 
koskemattomuuteen ja omaisuuteen, ja 
siinä olisi vahvistettava korvausten 
määrät ja laajuus sekä vanhentumisaika;

16. katsoo, että tekoälyjärjestelmien 
erityispiirteiden vuoksi ehdotetun 
asetuksen olisi katettava aineelliset sekä 
aineettomat vahingot, mukaan lukien 
aineettomalle omaisuudelle ja tiedoille 
aiheutuneet vahingot, kuten tietojen 
häviäminen tai tietovuoto, ja että olisi 
varmistettava, että vahingot korvataan 
aina täysin sen perusperiaatteen 
mukaisesti, joka koskee vahinkoa 
kärsineen henkilön oikeutta korvaukseen;

Or. en

Tarkistus 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että jäsenvaltioiden 
ankaran vastuun järjestelmien mukaisesti 
ehdotetun asetuksen olisi katettava 

16. katsoo, että ehdotetun asetuksen 
olisi katettava vahingot, jotka kohdistuvat 
tärkeisiin lailla suojattuihin oikeuksiin, 



AM\1205914FI.docx 69/159 PE652.460v01-00

FI

ainoastaan vahingot, jotka kohdistuvat 
tärkeisiin lailla suojattuihin oikeuksiin, 
kuten henkeen, terveyteen, fyysiseen 
koskemattomuuteen ja omaisuuteen, ja 
siinä olisi vahvistettava korvausten määrät 
ja laajuus sekä vanhentumisaika;

kuten henkeen, terveyteen, fyysiseen 
koskemattomuuteen ja omaisuuteen, sekä 
taloudellisia menetyksiä aiheuttava 
merkittävä aineeton haitta, ja siinä olisi 
vahvistettava korvausten määrät ja laajuus 
sekä vanhentumisaika;

Or. en

Tarkistus 123
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. katsoo, että jäsenvaltioiden ankaran 
vastuun järjestelmien mukaisesti ehdotetun 
asetuksen olisi katettava ainoastaan 
vahingot, jotka kohdistuvat tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin, kuten henkeen, 
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen 
ja omaisuuteen, ja siinä olisi vahvistettava 
korvausten määrät ja laajuus sekä 
vanhentumisaika;

16. katsoo, että jäsenvaltioiden ankaran 
vastuun järjestelmien mukaisesti ehdotetun 
asetuksen olisi katettava ainoastaan 
vahingot, jotka kohdistuvat tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin, kuten henkeen, 
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen 
ja omaisuuteen, ja siinä olisi vahvistettava 
korvausten laajuus sekä vanhentumisaika;

Or. en

Tarkistus 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 
olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 

Poistetaan.
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hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta;

Or. en

Tarkistus 125
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 
olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta;

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 
olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta; 
katsoo tässä yhteydessä, että korvauksen 
määrän ja laajuuden sekä 
tekoälyjärjestelmän aiheuttaman 
vahingon ilmoittamisen määräajan 
säätävä kansallinen laki säilyy 
sovellettavana;

Or. ro

Tarkistus 126
Emil Radev

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 
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olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta;

olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta 
ja että vaikka vian oletus on kiistettävissä, 
todistustaakka on käyttöönottajalla;

Or. bg

Tarkistus 127
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 
olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta;

17. katsoo, että kriteerit, joilla 
määritetään tekoälyjärjestelmien 
aiheuttaman haitan tai vahingon riskitaso 
mutta joita ei ole lueteltu tämän asetuksen 
liitteessä, olisi säilytettävä 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä; 
katsoo, että vaikutusten kohteena olevan 
henkilön olisi kuitenkin voitava hyötyä 
operaattorin vastuuolettamasta ja että 
operaattori voi todistaa syyttömyytensä 
osoittamalla noudattaneensa 
huolellisuusvelvollisuutta;

Or. en

Tarkistus 128
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 

17. katsoo, että kaikki 
tekoälyjärjestelmillä ohjatut toiminnot, 
laitteet tai prosessit, jotka aiheuttavat 
haittaa tai vahinkoa mutta joita ei ole 
lueteltu tämän asetuksen liitteessä, olisi 
säilytettävä tuottamusperusteisen vastuun 
piirissä; katsoo, että vaikutusten kohteena 
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olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta;

olevan henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä operaattorin vastuuolettamasta;

Or. en

Tarkistus 129
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. painottaa, että tuottajan vastuun 
tekoälyratkaisuihin perustuvasta 
järjestelmästä tai laitteesta olisi oltava 
johdonmukaisesti sidoksissa siihen, että 
sopimuksissa ei voida poistaa tähän 
liittyvää siviilioikeudellista vastuuta, myös 
yritysten välisissä ja yritysten ja 
hallinnonalojen välisissä suhteissa;

Or. en

Tarkistus 130
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pyytää komissiota arvioimaan 
sopimuksia koskevan sääntelyn tarvetta, 
jotta estetään vastuuvapauslausekkeiden 
sisällyttäminen niihin;

Or. en

Tarkistus 131
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
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18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että vastuuriski on yksi 
keskeisistä tekijöistä, jotka määrittävät 
uusien teknologioiden, tuotteiden ja 
palvelujen menestyksen; toteaa, että 
asianmukainen riskien kattaminen on myös 
olennaisen tärkeää, jotta yleisö saadaan 
vakuuttuneeksi siitä, että se voi luottaa 
uuteen teknologiaan huolimatta haittojen 
aiheutumisen riskistä tai vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden 
oikeusvaateista;

18. katsoo, että vastuuriski on yksi 
keskeisistä tekijöistä, jotka määrittävät 
uusien teknologioiden, tuotteiden ja 
palvelujen menestyksen; toteaa, että 
asianmukainen riskien kattaminen on myös 
olennaisen tärkeää, jotta yleisö saadaan 
vakuuttuneeksi siitä, että se voi luottaa 
uuteen teknologiaan huolimatta haittojen 
aiheutumisen riskistä tai vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden 
oikeusvaateista; huomauttaa samalla, että 
tämä sääntelyjärjestelmä keskittyy 
tarpeeseen käyttää ja kehittää 
tekoälyjärjestelmän hyötyjä samalla, kun 
asetetaan vankkoja suojatoimenpiteitä;

Or. ro

Tarkistus 132
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että vastuuriski on yksi 
keskeisistä tekijöistä, jotka määrittävät 
uusien teknologioiden, tuotteiden ja 
palvelujen menestyksen; toteaa, että 
asianmukainen riskien kattaminen on myös 
olennaisen tärkeää, jotta yleisö saadaan 
vakuuttuneeksi siitä, että se voi luottaa 
uuteen teknologiaan huolimatta haittojen 
aiheutumisen riskistä tai vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden 
oikeusvaateista;

18. katsoo, että vastuun kattaminen on 
yksi keskeisistä tekijöistä, jotka määrittävät 
uusien teknologioiden, tuotteiden ja 
palvelujen menestyksen; toteaa, että 
asianmukainen vastuun kattaminen on 
myös olennaisen tärkeää, jotta yleisö 
saadaan vakuuttuneeksi siitä, että se voi 
luottaa uuteen teknologiaan huolimatta 
haittojen aiheutumisen riskistä tai 
vaikutusten kohteena olevien henkilöiden 
oikeusvaateista;

Or. en

Tarkistus 133
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Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. katsoo, että vastuuriski on yksi 
keskeisistä tekijöistä, jotka määrittävät 
uusien teknologioiden, tuotteiden ja 
palvelujen menestyksen; toteaa, että 
asianmukainen riskien kattaminen on 
myös olennaisen tärkeää, jotta yleisö 
saadaan vakuuttuneeksi siitä, että se voi 
luottaa uuteen teknologiaan huolimatta 
haittojen aiheutumisen riskistä tai 
vaikutusten kohteena olevien henkilöiden 
oikeusvaateista;

18. toteaa, että tämä vastuun 
järjestelmä, joka varmistaa täyden 
korvauksen tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamasta vahingosta, tarkoittaa, että 
järjestelmien kehittäjien ja niiden 
valmistajien on kiinnitettävä suurempaa 
huomiota näiden järjestelmien 
turvallisuuteen; toteaa, että 
täysimääräinen riskien kattaminen on 
olennaisen tärkeää, jotta yleisö saadaan 
vakuuttuneeksi siitä, että se voi luottaa 
uuteen teknologiaan;

Or. fr

Tarkistus 134
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. ottaa huomioon, että riskejä 
koskevien epävarmuustekijöiden ei pitäisi 
korottaa vakuutusmaksuja 
kohtuuttomalla tavalla ja siten estää 
tutkimus ja innovointi; ehdottaa 
komission ja vakuutusalan välisen 
erityisen mekanismin kehittämistä, jotta 
voidaan puuttua vakuutusalan 
mahdollisiin epävarmuustekijöihin;

Or. en

Tarkistus 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että asetusehdotuksen 
liitteessä lueteltujen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien kaikilla 
käyttöönottajilla olisi oltava 
vastuuvakuutus, koska niillä on 
merkittävät mahdollisuudet aiheuttaa 
vahinkoa ja jotta otettaisiin huomioon 
direktiivi 2009/103/EY7; katsoo, että 
tällaisen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien pakollisen 
vakuutusjärjestelmän olisi katettava 
ehdotetussa asetuksessa säädetyt määrät 
ja korvausten laajuus;

19. katsoo, että kaikkien 
tekoälyjärjestelmien pakollinen 
vakuutusjärjestelmä ei ole oikea 
lähestymistapa;

_________________
7 EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Tarkistus 136
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että asetusehdotuksen 
liitteessä lueteltujen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien kaikilla 
käyttöönottajilla olisi oltava 
vastuuvakuutus, koska niillä on merkittävät 
mahdollisuudet aiheuttaa vahinkoa ja jotta 
otettaisiin huomioon 
direktiivi 2009/103/EY7; katsoo, että 
tällaisen suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
pakollisen vakuutusjärjestelmän olisi 
katettava ehdotetussa asetuksessa säädetyt 
määrät ja korvausten laajuus;

19. katsoo, että asetusehdotuksen 
liitteessä lueteltujen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien kaikilla 
operaattoreilla olisi oltava vastuuvakuutus, 
koska niillä on merkittävät mahdollisuudet 
aiheuttaa vahinkoa ja jotta otettaisiin 
huomioon direktiivi 2009/103/EY7; katsoo, 
että tällaisen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien pakollisen 
vakuutusjärjestelmän olisi katettava 
ehdotetussa asetuksessa säädetyt määrät ja 
korvausten laajuus; ottaa huomioon, että 
tällainen teknologia on edelleen hyvin 
harvinaista, koska siinä edellytetään 
korkeaa itsenäisen päätöksenteon tasoa, 
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minkä vuoksi nykyiset ehdotukset ovat 
enimmäkseen tulevaisuuteen 
suuntautuneita;

_________________ _________________
7 EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11. 7 EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Tarkistus 137
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että asetusehdotuksen 
liitteessä lueteltujen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien kaikilla 
käyttöönottajilla olisi oltava 
vastuuvakuutus, koska niillä on merkittävät 
mahdollisuudet aiheuttaa vahinkoa ja jotta 
otettaisiin huomioon direktiivi 
2009/103/EY7; katsoo, että tällaisen 
suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
pakollisen vakuutusjärjestelmän olisi 
katettava ehdotetussa asetuksessa säädetyt 
määrät ja korvausten laajuus;

19. katsoo, että asetusehdotuksen 
liitteessä lueteltujen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien kaikilla 
käyttöönottajilla olisi oltava 
vastuuvakuutus, koska niillä on merkittävät 
mahdollisuudet aiheuttaa vahinkoa ja jotta 
otettaisiin huomioon direktiivi 
2009/103/EY7;

_________________ _________________
7 EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11. 7 EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. de

Tarkistus 138
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että asetusehdotuksen 
liitteessä lueteltujen suuririskisten 

19. katsoo, että asetusehdotuksen 
liitteessä lueteltujen suuririskisten 
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tekoälyjärjestelmien kaikilla 
käyttöönottajilla olisi oltava 
vastuuvakuutus, koska niillä on merkittävät 
mahdollisuudet aiheuttaa vahinkoa ja jotta 
otettaisiin huomioon 
direktiivi 2009/103/EY7; katsoo, että 
tällaisen suuririskisten tekoälyjärjestelmien 
pakollisen vakuutusjärjestelmän olisi 
katettava ehdotetussa asetuksessa säädetyt 
määrät ja korvausten laajuus;

tekoälyjärjestelmien kaikilla 
operaattoreilla olisi oltava vastuuvakuutus, 
koska niillä on merkittävät mahdollisuudet 
aiheuttaa vahinkoa ja jotta otettaisiin 
huomioon direktiivi 2009/103/EY7; katsoo, 
että tällaisen suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien pakollisen 
vakuutusjärjestelmän olisi katettava 
ehdotetussa asetuksessa säädetyt määrät ja 
korvausten laajuus;

_________________ _________________
7 EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11. 7 EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Tarkistus 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että julkisin varoin 
rahoitettava eurooppalainen 
korvausmekanismi ei ole oikea tapa 
täyttää mahdollisia vakuutusvajeita; 
katsoo, että koska rahoitustekniikka-alan 
sääntelystä on saatu hyviä kokemuksia, 
vakuutusmarkkinoiden olisi voitava 
mukauttaa nykyisiä tuotteita tai luoda 
uusi vakuutusturva lukuisille aloille ja 
erilaisille teknologioille, tuotteille ja 
palveluille, joihin liittyy 
tekoälyjärjestelmiä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 140
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
20 kohta



PE652.460v01-00 78/159 AM\1205914FI.docx

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että julkisin varoin 
rahoitettava eurooppalainen 
korvausmekanismi ei ole oikea tapa täyttää 
mahdollisia vakuutusvajeita; katsoo, että 
koska rahoitustekniikka-alan sääntelystä 
on saatu hyviä kokemuksia, 
vakuutusmarkkinoiden olisi voitava 
mukauttaa nykyisiä tuotteita tai luoda 
uusi vakuutusturva lukuisille aloille ja 
erilaisille teknologioille, tuotteille ja 
palveluille, joihin liittyy 
tekoälyjärjestelmiä;

20. katsoo, että julkisin varoin 
rahoitettava eurooppalainen 
korvausmekanismi ei ole oikea tapa täyttää 
mahdollisia vakuutusvajeita; katsoo, että 
tekoälyjärjestelmien riskejä koskevan 
tiedon puutteen vuoksi vakuutusalalla on 
vaikeaa kehittää mukautettuja tai uusia 
vakuutustuotteita; katsoo, että jos 
pakollisen vakuutuksen kehittäminen 
jätetään täysin markkinoiden tehtäväksi, 
seurauksena on todennäköisesti ”kaikille 
sopiva” lähestymistapa, jossa hinnat ovat 
kohtuuttoman korkeita ja kannustimet 
vääränlaisia, jolloin operaattorit valitsevat 
edullisimman vakuutuksen parhaan 
kattavuuden sijaan; katsoo, että 
komission olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä 
vakuutusalan kanssa sen selvittämiseksi, 
miten tietoa ja innovaatiomalleja voidaan 
hyödyntää sellaisten vakuutusten 
kehittämiseksi, joissa tarjotaan 
asianmukaista kattavuutta edulliseen 
hintaan;

Or. en

Tarkistus 141
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että julkisin varoin 
rahoitettava eurooppalainen 
korvausmekanismi ei ole oikea tapa 
täyttää mahdollisia vakuutusvajeita; 
katsoo, että koska rahoitustekniikka-alan 
sääntelystä on saatu hyviä kokemuksia, 
vakuutusmarkkinoiden olisi voitava 
mukauttaa nykyisiä tuotteita tai luoda uusi 
vakuutusturva lukuisille aloille ja erilaisille 
teknologioille, tuotteille ja palveluille, 

20. katsoo, että vakuutusten on 
mukautettava nykyisiä tuotteita tai luotava 
uusi vakuutusturva lukuisille aloille ja 
erilaisille teknologioille, tuotteille ja 
palveluille, joihin liittyy 
tekoälyjärjestelmiä;
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joihin liittyy tekoälyjärjestelmiä;

Or. fr

Tarkistus 142
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että julkisin varoin 
rahoitettava eurooppalainen 
korvausmekanismi ei ole oikea tapa 
täyttää mahdollisia vakuutusvajeita; 
katsoo, että koska rahoitustekniikka-alan 
sääntelystä on saatu hyviä kokemuksia, 
vakuutusmarkkinoiden olisi voitava 
mukauttaa nykyisiä tuotteita tai luoda 
uusi vakuutusturva lukuisille aloille ja 
erilaisille teknologioille, tuotteille ja 
palveluille, joihin liittyy 
tekoälyjärjestelmiä;

20. korostaa, että vain sillä 
perusteella, että haitan tai vahingon 
aiheuttaja ei ole ihminen, ei pitäisi 
rajoittaa perimiskelpoisten vahinkojen 
laajuutta, eikä sillä pitäisi rajoittaa 
korvausten muotoja, joita voidaan tarjota 
mainitulle haittaa tai vahinkoa 
kärsineelle osapuolelle;

Or. en

Tarkistus 143
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. katsoo, että julkisin varoin 
rahoitettava eurooppalainen 
korvausmekanismi ei ole oikea tapa täyttää 
mahdollisia vakuutusvajeita; katsoo, että 
koska rahoitustekniikka-alan sääntelystä on 
saatu hyviä kokemuksia, 
vakuutusmarkkinoiden olisi voitava 
mukauttaa nykyisiä tuotteita tai luoda uusi 
vakuutusturva lukuisille aloille ja erilaisille 
teknologioille, tuotteille ja palveluille, 

20. katsoo, että julkisin varoin 
rahoitettava eurooppalainen 
korvausmekanismi ei ole oikea tapa täyttää 
mahdollisia vakuutusvajeita; katsoo, 
sanotun vaikuttamatta edellä mainittuun 
komission ja vakuutusalan väliseen 
mekanismiin, että koska rahoitustekniikka-
alan sääntelystä on saatu hyviä 
kokemuksia, vakuutusmarkkinoiden olisi 
voitava mukauttaa nykyisiä tuotteita tai 
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joihin liittyy tekoälyjärjestelmiä; luoda uusi vakuutusturva lukuisille aloille 
ja erilaisille teknologioille, tuotteille ja 
palveluille, joihin liittyy 
tekoälyjärjestelmiä;

Or. en

Tarkistus 144
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

Tässä mietinnössä käsitellään 
digitalisoinnin yhtä tärkeää näkökohtaa, 
jota puolestaan muovaavat rajatylittävä 
toiminta ja maailmanlaajuinen kilpailu. 
Ohjenuorana olisi käytettävä seuraavia 
periaatteita:

Tässä mietinnössä käsitellään 
digitalisoinnin yhtä tärkeää näkökohtaa, 
jota puolestaan muovaavat rajatylittävä 
toiminta, maailmanlaajuinen kilpailu ja 
keskeiset yhteiskunnalliset näkökohdat. 
Ohjenuorana olisi käytettävä seuraavia 
periaatteita:

Or. en

Tarkistus 145
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Todelliset digitaaliset sisämarkkinat 
edellyttävät täydellistä 
yhdenmukaistamista, joka tapahtuu 
asetuksella.

– Todelliset digitaaliset sisämarkkinat 
edellyttävät sellaista täydellisen 
yhdenmukaistamisen tasoa, jolla ei pyritä 
heikentämään kansalaisten oikeusturvaa 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 146
Sergey Lagodinsky
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Tekoälyjärjestelmien käyttöönoton 
asettamiin uusiin oikeudellisiin haasteisiin 
on vastattava varmistamalla 
mahdollisimman suuri oikeusvarmuus 
valmistajien, käyttöönottajien, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden ja muiden 
kolmansien osapuolten kannalta.

– Tekoälyjärjestelmien kehittämisen 
asettamiin uusiin oikeudellisiin haasteisiin 
on vastattava varmistamalla 
mahdollisimman suuri oikeusvarmuus 
koko vastuuketjussa, mukaan lukien 
valmistajat, operaattorit, vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt ja muut 
kolmannet osapuolet.

Or. en

Tarkistus 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Tekoälyjärjestelmien käyttöönoton 
asettamiin uusiin oikeudellisiin haasteisiin 
on vastattava varmistamalla 
mahdollisimman suuri oikeusvarmuus 
valmistajien, käyttöönottajien, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden ja muiden 
kolmansien osapuolten kannalta.

– Tekoälyjärjestelmien käyttöönoton 
asettamiin uusiin oikeudellisiin haasteisiin 
on vastattava varmistamalla 
mahdollisimman suuri oikeusvarmuus 
valmistajien, frontend-operaattorien, 
backend-operaattorien, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden ja muiden 
kolmansien osapuolten kannalta.

Or. en

Tarkistus 148
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Tekoälyjärjestelmien käyttöönoton – Tekoälyjärjestelmien käyttöönoton 
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asettamiin uusiin oikeudellisiin haasteisiin 
on vastattava varmistamalla 
mahdollisimman suuri oikeusvarmuus 
valmistajien, käyttöönottajien, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden ja muiden 
kolmansien osapuolten kannalta.

asettamiin uusiin oikeudellisiin haasteisiin 
on vastattava varmistamalla 
mahdollisimman suuri oikeusvarmuus 
valmistajien, operaattorien, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden ja muiden 
kolmansien osapuolten kannalta.

Or. en

Tarkistus 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Ylisääntelyä pitäisi välttää, koska 
se haittaisi eurooppalaista innovointia 
tekoälyn alalla, erityisesti jos teknologian, 
tuotteen tai palvelun kehittäjä on pk-yritys 
tai startup-yritys.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 150
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Ylisääntelyä pitäisi välttää, koska 
se haittaisi eurooppalaista innovointia 
tekoälyn alalla, erityisesti jos teknologian, 
tuotteen tai palvelun kehittäjä on pk-yritys 
tai startup-yritys.

– Ylisääntelyä pitäisi välttää ja 
lisäbyrokratia on estettävä, koska muuten 
aiheutuisi haittaa eurooppalaiselle 
innovoinnille tekoälyn alalla, erityisesti jos 
teknologian, tuotteen tai palvelun kehittäjä 
on pk-yritys tai startup-yritys.

Or. de

Tarkistus 151
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Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Ylisääntelyä pitäisi välttää, koska 
se haittaisi eurooppalaista innovointia 
tekoälyn alalla, erityisesti jos teknologian, 
tuotteen tai palvelun kehittäjä on pk-yritys 
tai startup-yritys.

– Ylisääntelyä ja oikeudellista 
epävarmuutta pitäisi välttää, koska ne 
haittaisivat eurooppalaista innovointia 
tekoälyn alalla, erityisesti jos teknologian, 
tuotteen tai palvelun kehittäjä on pk-yritys 
tai startup-yritys.

Or. en

Tarkistus 152
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 3 a (luetelmakohta)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– tekoälyn siviilioikeudellista 
vastuuvelvollisuutta koskevissa 
standardeissa tulisi saavuttaa tasapaino 
yhtäältä kansalaisten suojelun ja toisaalta 
yritysten kannustimien sijoittaa 
innovaatioihin, erityisesti 
tekoälyjärjestelmiin, välillä;

Or. ro

Tarkistus 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Sen sijaan, että korvattaisiin hyvin 
toimivat nykyiset vastuujärjestelmät, olisi 
tehtävä joitakin erityisiä mukautuksia 

– Sen sijaan, että korvattaisiin hyvin 
toimivat nykyiset vastuujärjestelmät, olisi 
tehtävä erityisiä mukautuksia ottamalla 
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ottamalla käyttöön uusia ja tulevaisuuteen 
suuntautuvia ideoita.

käyttöön oikeudellisesti käyttövalmiita ja 
tekoälyjärjestelmien erityispiirteisiin 
sopeutettuja ideoita.

Or. fr

Tarkistus 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Sen sijaan, että korvattaisiin hyvin 
toimivat nykyiset vastuujärjestelmät, olisi 
tehtävä joitakin erityisiä mukautuksia 
ottamalla käyttöön uusia ja tulevaisuuteen 
suuntautuvia ideoita.

– Sen sijaan, että korvattaisiin hyvin 
toimivat nykyiset vastuujärjestelmät, olisi 
tehtävä muutamia tarpeellisia 
mukautuksia ottamalla käyttöön uusia ja 
tulevaisuuteen suuntautuvia ideoita.

Or. en

Tarkistus 155
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Tämä mietintö ja 
tuotevastuudirektiivi ovat 
tekoälyjärjestelmien yhteisen 
vastuukehyksen kaksi pilaria, ja ne 
edellyttävät tiivistä koordinointia kaikkien 
poliittisten toimijoiden välillä.

– Tämä mietintö ja 
tuotevastuudirektiivi ovat 
tekoälyjärjestelmien yhteisen 
vastuukehyksen kaksi pilaria, ja ne 
edellyttävät tiivistä koordinointia kaikkien 
poliittisten toimijoiden välillä unionissa ja 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 156
Marion Walsmann
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Tämä mietintö ja 
tuotevastuudirektiivi ovat 
tekoälyjärjestelmien yhteisen 
vastuukehyksen kaksi pilaria, ja ne 
edellyttävät tiivistä koordinointia kaikkien 
poliittisten toimijoiden välillä.

– Tämä mietintö ja 
tuotevastuudirektiivi ovat 
tekoälyjärjestelmien yhteisen 
vastuukehyksen kaksi pilaria, ja ne 
edellyttävät tiivistä koordinointia ja 
yhteensovittamista kaikkien poliittisten 
toimijoiden välillä.

Or. de

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Kansalaisilla on oltava oikeus 
samantasoiseen suojeluun ja samantasoisiin 
oikeuksiin riippumatta siitä, onko haitta 
aiheutunut tekoälyjärjestelmästä vai ei tai 
onko se tapahtunut fyysisesti tai 
virtuaalisesti.

– Kansalaisilla on oltava oikeus 
samantasoiseen suojeluun ja samantasoisiin 
oikeuksiin riippumatta siitä, onko haitta 
aiheutunut tekoälyjärjestelmästä vai ei, 
onko se tapahtunut fyysisesti tai 
virtuaalisesti tai onko se aineellinen vai 
aineeton. Kuten komission 19. helmikuuta 
2020 antamassa tekoälyn ja robotiikan 
turvallisuuteen ja vastuuseen liittyviä 
seurauksia käsittelevässä tiedonannossa 
mainitaan, ”muun muassa tekoälyä 
käyttävien humanoidirobottien tuottajille 
asetetut nimenomaiset velvoitteet, joiden 
mukaan heidän on otettava 
nimenomaisesti huomioon aineettomat 
vahingot, joita heidän tuotteistaan voi 
aiheutua erityisesti haavoittuvassa 
asemassa oleville käyttäjille, kuten 
hoitolaitoksissa oleville vanhuksille”, olisi 
otettava huomioon tässä unionin 
lainsäädäntötekstissä.

Or. fr
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Tarkistus 158
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Kansalaisilla on oltava oikeus 
samantasoiseen suojeluun ja samantasoisiin 
oikeuksiin riippumatta siitä, onko haitta 
aiheutunut tekoälyjärjestelmästä vai ei tai 
onko se tapahtunut fyysisesti tai 
virtuaalisesti.

– Kansalaisilla on oltava oikeus 
samantasoiseen suojeluun ja samantasoisiin 
oikeuksiin riippumatta siitä, onko haitta 
aiheutunut tekoälyjärjestelmästä vai ei tai 
onko se tapahtunut fyysisesti tai 
virtuaalisesti, jotta voidaan vahvistaa 
heidän luottamustaan tähän uuteen 
teknologiaan.

Or. de

Tarkistus 159
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – A osa – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Kansalaisilla on oltava oikeus 
samantasoiseen suojeluun ja samantasoisiin 
oikeuksiin riippumatta siitä, onko haitta 
aiheutunut tekoälyjärjestelmästä vai ei tai 
onko se tapahtunut fyysisesti tai 
virtuaalisesti.

– Kansalaisilla on oltava oikeus 
samantasoiseen suojeluun ja samantasoisiin 
oikeuksiin riippumatta siitä, onko haitta 
aiheutunut tekoälyjärjestelmästä vai ei tai 
onko se tapahtunut fyysisesti, aineellisesti, 
aineettomasti tai virtuaalisesti.

Or. en

Tarkistus 160
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 4 a viite (uusi)
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
169 artiklan,

Or. en

Tarkistus 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 1 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 
alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa. Kaikissa vastuukehyksissä olisi 
pyrittävä saattamaan tasapainoon 
vahingon tai haitan mahdollisten uhrien 
tehokas suojelu ja riittävän 
liikkumavaran tarjoaminen, jotta uusien 
teknologioiden, tuotteiden tai palvelujen 
kehittäminen on mahdollista.

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 
alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa.

Or. fr

Tarkistus 162
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 1 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
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sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 
alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa. Kaikissa vastuukehyksissä olisi 
pyrittävä saattamaan tasapainoon vahingon 
tai haitan mahdollisten uhrien tehokas 
suojelu ja riittävän liikkumavaran 
tarjoaminen, jotta uusien teknologioiden, 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen on 
mahdollista.

sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 
alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa. Kaikissa vastuukehyksissä olisi 
pyrittävä lisäämään luottamusta 
tuotteiden ja palveluiden, mukaan lukien 
digitaalisten teknologioiden, 
turvallisuuteen, luotettavuuteen ja 
johdonmukaisuuteen ja näin pyrkiä 
saattamaan tasapainoon vahingon tai haitan 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista.

Or. ro

Tarkistus 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 1 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 
alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa. Kaikissa vastuukehyksissä olisi 
pyrittävä saattamaan tasapainoon 
vahingon tai haitan mahdollisten uhrien 
tehokas suojelu ja riittävän 
liikkumavaran tarjoaminen, jotta uusien 
teknologioiden, tuotteiden tai palvelujen 
kehittäminen on mahdollista.

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille kannustimia olla alun perinkään 
aiheuttamatta haittaa tai vahinkoa. Kaikissa 
vastuukehyksissä olisi suojeltava vahingon 
tai haitan mahdollisia uhreja ja 
varmistettava, että uhrit pystyvät 
vaatimaan korvauksia kaikissa 
tapauksissa, joissa se vaikuttaa 
perustellulta.
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 1 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 
alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa. Kaikissa vastuukehyksissä olisi 
pyrittävä saattamaan tasapainoon vahingon 
tai haitan mahdollisten uhrien tehokas 
suojelu ja riittävän liikkumavaran 
tarjoaminen, jotta uusien teknologioiden, 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen on 
mahdollista.

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 
alun perinkään aiheuttamatta aineellista tai 
aineetonta haittaa tai vahinkoa. Kaikissa 
vastuukehyksissä olisi pyrittävä saattamaan 
tasapainoon vahingon tai haitan 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista.

Or. fr

Tarkistus 165
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 1 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia 
korvausta osapuolelta, jonka on osoitettu 
olevan vastuussa kyseisestä haitasta tai 
vahingosta, ja toisaalta se tarjoaa 
henkilöille taloudellisia kannustimia olla 

1) ”Vastuun” käsitteellä on tärkeä 
kaksitahoinen rooli arjessamme: toisaalta 
sillä varmistetaan, että haittaa tai vahinkoa 
kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia ja 
saada korvausta osapuolelta, jonka 
katsotaan olevan vastuussa kyseisestä 
haitasta tai vahingosta, ja toisaalta se 
tarjoaa henkilöille taloudellisia 
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alun perinkään aiheuttamatta haittaa tai 
vahinkoa. Kaikissa vastuukehyksissä olisi 
pyrittävä saattamaan tasapainoon vahingon 
tai haitan mahdollisten uhrien tehokas 
suojelu ja riittävän liikkumavaran 
tarjoaminen, jotta uusien teknologioiden, 
tuotteiden tai palvelujen kehittäminen on 
mahdollista.

kannustimia olla alun perinkään 
aiheuttamatta haittaa tai vahinkoa. Kaikissa 
vastuukehyksissä olisi pyrittävä saattamaan 
tasapainoon vahingon tai haitan 
mahdollisten uhrien tehokas suojelu ja 
riittävän liikkumavaran tarjoaminen, jotta 
uusien teknologioiden, tuotteiden tai 
palvelujen kehittäminen on mahdollista.

Or. en

Tarkistus 166
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 1 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2) Erityisesti uusien tuotteiden ja 
palvelujen elinkaaren alussa käyttäjällä ja 
kolmansilla henkilöillä on tietty riski siitä, 
että jokin ei toimi asianmukaisesti. Tämä 
yrityksen ja erehdyksen prosessi on 
samalla keskeinen teknisen edistyksen 
mahdollistaja, jota ilman useimpia 
teknologioitamme ei olisi olemassa. Tähän 
asti uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä 
riskejä on lievennetty asianmukaisesti 
vahvalla tuoteturvallisuuslainsäädännöllä 
ja vastuusäännöillä.

2) Erityisesti uusien tuotteiden ja 
palvelujen elinkaaren alussa käyttäjällä ja 
kolmansilla henkilöillä on tietty riski siitä, 
että jokin ei toimi asianmukaisesti. Tämä 
yrityksen ja erehdyksen prosessi on 
samalla keskeinen teknisen edistyksen 
mahdollistaja, jota ilman useimpia 
teknologioitamme ei olisi olemassa. Tähän 
asti uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä 
riskejä on lievennetty vahvalla 
tuoteturvallisuuslainsäädännöllä, ja on 
jatkettava sen asianmukaista 
täytäntöönpanoa ja tarvittaessa 
muuttamista.

Or. en

Tarkistus 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 2 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2) Erityisesti uusien tuotteiden ja 2) Ei ainoastaan uusien tuotteiden ja 
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palvelujen elinkaaren alussa käyttäjällä ja 
kolmansilla henkilöillä on tietty riski siitä, 
että jokin ei toimi asianmukaisesti. Tämä 
yrityksen ja erehdyksen prosessi on 
samalla keskeinen teknisen edistyksen 
mahdollistaja, jota ilman useimpia 
teknologioitamme ei olisi olemassa. Tähän 
asti uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä 
riskejä on lievennetty asianmukaisesti 
vahvalla tuoteturvallisuuslainsäädännöllä 
ja vastuusäännöillä.

palvelujen elinkaaren alussa vaan myös 
myöhemmissä vaiheissa ja päivitysten 
välityksellä tapahtuneen muuttamisen 
vuoksi käyttäjällä ja kolmansilla 
henkilöillä on tietty riski siitä, että jokin ei 
toimi asianmukaisesti. Tähän asti uusiin 
tuotteisiin ja palveluihin liittyviä riskejä on 
lievennetty asianmukaisesti vahvalla 
tuoteturvallisuuslainsäädännöllä ja 
vastuusäännöillä.

Or. en

Tarkistus 168
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 2 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2) Erityisesti uusien tuotteiden ja 
palvelujen elinkaaren alussa käyttäjällä ja 
kolmansilla henkilöillä on tietty riski siitä, 
että jokin ei toimi asianmukaisesti. Tämä 
yrityksen ja erehdyksen prosessi on 
samalla keskeinen teknisen edistyksen 
mahdollistaja, jota ilman useimpia 
teknologioitamme ei olisi olemassa. Tähän 
asti uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä 
riskejä on lievennetty asianmukaisesti 
vahvalla tuoteturvallisuuslainsäädännöllä 
ja vastuusäännöillä.

2) Erityisesti uusien tuotteiden ja 
palvelujen elinkaaren alussa ja niiden 
esitestauksen jälkeen käyttäjällä ja 
kolmansilla henkilöillä on tietty riski siitä, 
että jokin ei toimi asianmukaisesti. Tämä 
yrityksen ja erehdyksen prosessi on 
samalla keskeinen teknisen edistyksen 
mahdollistaja, jota ilman useimpia 
teknologioitamme ei olisi olemassa. Tähän 
asti uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä 
riskejä on lievennetty asianmukaisesti 
vahvalla tuoteturvallisuuslainsäädännöllä 
ja vastuusäännöillä.

Or. en

Tarkistus 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 3 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3) Tekoälyn yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Tekoälyjärjestelmien 
käyttö arjessamme voi johtaa tilanteisiin, 
joissa järjestelmien läpinäkymättömyyden 
(toimii kuin ”musta laatikko”) takia voi 
olla erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka kyseiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte aiheutti 
haitallisen operaation. Tätä ongelmaa 
pahentavat entisestään yhden 
tekoälyjärjestelmän ja muiden 
tekoälyjärjestelmien sekä muiden kuin 
tekoälyjärjestelmien yhteenliitettävyys, 
niiden riippuvuus ulkoisesta datasta, niiden 
haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
arvojemme ja vapauksiemme 
vaarantamiseen seuraamalla ihmisiä 
vastoin näiden tahtoa, ottamalla käyttöön 
sosiaalisen pisteytyksen ohjelmia tai 
rakentamalla tappavia autonomisia 
asejärjestelmiä.

3) Tekoälyn ja muiden kehitteillä 
olevien digitaaliteknologioiden, kuten 
esineiden internetin tai hajautetun 
tilikirjan teknologian, yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Tekoälyjärjestelmien 
käyttö arjessamme voi johtaa tilanteisiin, 
joissa järjestelmien läpinäkymättömyyden 
(toimii kuin ”musta laatikko”), 
monimutkaisuuden, päivitysten 
välityksellä tapahtuvan muuttamisen tai 
operaatioiden aikaisen itseoppimisen, 
rajoitetun ennustettavuuden ja 
kyberturvallisuusuhkista johtuvan 
haavoittuvuuden takia voi olla erittäin 
vaikeaa tai jopa mahdotonta tunnistaa, 
kuka kyseiseen tekoälyjärjestelmään 
liittyvää riskiä valvoi tai mikä koodi tai 
tietojen syöte aiheutti haitallisen 
operaation. Tätä ongelmaa pahentavat 
entisestään yhden tekoälyjärjestelmän ja 
muiden tekoälyjärjestelmien sekä muiden 
kuin tekoälyjärjestelmien 
yhteenliitettävyys, niiden riippuvuus 
ulkoisesta datasta, niiden haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
arvojemme ja vapauksiemme 
vaarantamiseen seuraamalla ihmisiä 
vastoin näiden tahtoa, ottamalla käyttöön 
sosiaalisen pisteytyksen ohjelmia tai 
rakentamalla tappavia autonomisia 
asejärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 170
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 3 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3) Tekoälyn yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Tekoälyjärjestelmien 
käyttö arjessamme voi johtaa tilanteisiin, 
joissa järjestelmien läpinäkymättömyyden 
(toimii kuin ”musta laatikko”) takia voi 
olla erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka kyseiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte aiheutti 
haitallisen operaation. Tätä ongelmaa 
pahentavat entisestään yhden 
tekoälyjärjestelmän ja muiden 
tekoälyjärjestelmien sekä muiden kuin 
tekoälyjärjestelmien yhteenliitettävyys, 
niiden riippuvuus ulkoisesta datasta, niiden 
haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
arvojemme ja vapauksiemme 
vaarantamiseen seuraamalla ihmisiä 
vastoin näiden tahtoa, ottamalla käyttöön 
sosiaalisen pisteytyksen ohjelmia tai 
rakentamalla tappavia autonomisia 
asejärjestelmiä.

3) Tekoälyn yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Tekoälyjärjestelmien 
käyttö arjessamme voi johtaa tilanteisiin, 
joissa järjestelmien läpinäkymättömyyden 
(toimii kuin ”musta laatikko”) takia voi 
olla erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka kyseiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte aiheutti 
haitallisen operaation. Tätä ongelmaa 
pahentavat entisestään yhden 
tekoälyjärjestelmän ja muiden 
tekoälyjärjestelmien sekä muiden kuin 
tekoälyjärjestelmien yhteenliitettävyys, 
niiden riippuvuus ulkoisesta datasta, niiden 
haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
ihmisarvomme, arvojemme ja 
vapauksiemme vaarantamiseen 
seuraamalla ihmisiä vastoin näiden tahtoa, 
ottamalla käyttöön sosiaalisen pisteytyksen 
ohjelmia tai rakentamalla tappavia 
autonomisia asejärjestelmiä, tai 
vääristyneiden päätösten tekemiseen 
sairausvakuutusten, luoton myöntämisen, 
oikeuden päätösten tai palkkaamis- tai 
työllistämispäätösten yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 171
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 3 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3) Tekoälyn yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Tekoälyjärjestelmien 
käyttö arjessamme voi johtaa tilanteisiin, 
joissa järjestelmien läpinäkymättömyyden 
(toimii kuin ”musta laatikko”) takia voi 
olla erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka kyseiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte aiheutti 
haitallisen operaation. Tätä ongelmaa 
pahentavat entisestään yhden 
tekoälyjärjestelmän ja muiden 
tekoälyjärjestelmien sekä muiden kuin 
tekoälyjärjestelmien yhteenliitettävyys, 
niiden riippuvuus ulkoisesta datasta, niiden 
haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
arvojemme ja vapauksiemme 
vaarantamiseen seuraamalla ihmisiä 
vastoin näiden tahtoa, ottamalla käyttöön 
sosiaalisen pisteytyksen ohjelmia tai 
rakentamalla tappavia autonomisia 
asejärjestelmiä.

3) Tekoälyn yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Tekoälyjärjestelmien 
käyttö arjessamme voi johtaa tilanteisiin, 
joissa järjestelmien läpinäkymättömyyden 
(toimii kuin ”musta laatikko”) ja niihin 
niiden elinkaaren aikana puuttuvien 
toimijoiden runsaslukuisuuden takia voi 
olla erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka kyseiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte aiheutti 
haitallisen operaation. Tätä ongelmaa 
pahentavat entisestään yhden 
tekoälyjärjestelmän ja muiden 
tekoälyjärjestelmien sekä muiden kuin 
tekoälyjärjestelmien yhteenliitettävyys, 
niiden riippuvuus ulkoisesta datasta, niiden 
haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
arvojemme ja vapauksiemme 
vaarantamiseen seuraamalla ihmisiä 
vastoin näiden tahtoa, ottamalla käyttöön 
sosiaalisen pisteytyksen ohjelmia tai 
rakentamalla tappavia autonomisia 
asejärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 172
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 3 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3) Tekoälyn yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Tekoälyjärjestelmien 
käyttö arjessamme voi johtaa tilanteisiin, 
joissa järjestelmien läpinäkymättömyyden 
(toimii kuin ”musta laatikko”) takia voi 
olla erittäin kallista tai jopa mahdotonta 
tunnistaa, kuka kyseiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte aiheutti 
haitallisen operaation. Tätä ongelmaa 
pahentavat entisestään yhden 
tekoälyjärjestelmän ja muiden 
tekoälyjärjestelmien sekä muiden kuin 
tekoälyjärjestelmien yhteenliitettävyys, 
niiden riippuvuus ulkoisesta datasta, 
niiden haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille sekä 
koneoppimisen ja syväoppimisen 
mukanaan tuoma tekoälyjärjestelmien 
lisääntyvä itsenäisyys. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
arvojemme ja vapauksiemme 
vaarantamiseen seuraamalla ihmisiä 
vastoin näiden tahtoa, ottamalla käyttöön 
sosiaalisen pisteytyksen ohjelmia tai 
rakentamalla tappavia autonomisia 
asejärjestelmiä.

3) Tekoälyn yleistyminen on 
merkittävä haaste nykyisille 
vastuukehyksille. Sääntelyyn perustuvilla 
suojakeinoilla olisi estettävä se, että 
tekoälyjärjestelmien monimutkaisuus 
aiheuttaa läpinäkymättömyyttä niiden 
käyttäjien kannalta, ja mahdollistettava 
sen tunnistaminen, kuka kyseiseen 
tekoälyjärjestelmään liittyvää riskiä valvoi 
tai mikä koodi tai tietojen syöte aiheutti 
haitallisen operaation, ottaen kuitenkin 
huomioon tehtävään liittyvän ongelman. 
Ongelma johtuu siitä, että 
tekoälyjärjestelmät sekä muut kuin 
tekoälyjärjestelmät ovat riippuvaisia 
ulkoisesta datasta ja epätäydellisiä, mistä 
seuraa niiden mahdollinen haavoittuvuus 
kyberturvallisuusrikkomuksille, sekä 
entistä itsenäisempien 
tekoälyjärjestelmien suunnittelusta, joissa 
käytetään muun muassa koneoppimisen ja 
syväoppimisen tekniikkoja. Näiden 
monimutkaisten ominaisuuksien ja 
mahdollisten haavoittuvuuksien lisäksi 
tekoälyjärjestelmiä voitaisiin käyttää myös 
vakavan haitan aiheuttamiseen, kuten 
arvojemme, oikeuksiemme ja 
vapauksiemme vaarantamiseen 
seuraamalla ihmisiä vastoin näiden tahtoa, 
ottamalla käyttöön sosiaalisen pisteytyksen 
ohjelmia tai rakentamalla tappavia 
asejärjestelmiä.

Or. en

Tarkistus 173
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 4 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4) Tässä yhteydessä on tärkeää 
korostaa, että tekoälyjärjestelmien 

4) Tässä yhteydessä on tärkeää 
korostaa, että julkisten ja yksityisten 
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käyttöönoton edut ylittävät selvästi haitat. 
Tekoälyjärjestelmät auttavat torjumaan 
ilmastonmuutosta tehokkaammin, 
parantamaan lääkärintarkastuksia, 
integroimaan vammaiset henkilöt 
paremmin yhteiskuntaan ja tarjoamaan 
räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Paras 
etenemistapa on hyödyntää erilaisia 
teknologisia mahdollisuuksia ja lisätä 
ihmisten luottamusta tekoälyjärjestelmien 
käyttöön, samalla kun estetään haitalliset 
skenaariot, ja yhdistää järkevät eettiset 
normit vakaaseen ja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

sidosryhmien olisi pyrittävä 
varmistamaan, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönoton edut ylittävät haitat. Tässä 
tarkoituksessa kaikilla sääntelytoimilla 
olisi varmistettava, että tekoälyjärjestelmät 
ovat unionin lainsäädännön ja eettisten 
normien mukaisia ja että ne auttavat 
torjumaan ilmastohätätilaa tehokkaammin, 
parantamaan ihmisten hyvinvointia 
erityisesti lääkärintarkastusten ja 
työolojen osalta, integroimaan vammaiset 
henkilöt paremmin yhteiskuntaan ja 
tarjoamaan räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Paras 
etenemistapa on hyödyntää erilaisia 
teknologisia mahdollisuuksia ja lisätä 
ihmisten luottamusta tekoälyjärjestelmien 
käyttöön, samalla kun estetään haitalliset 
skenaariot, ja yhdistää järkevät eettiset 
normit vakaaseen ja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

Or. en

Tarkistus 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 4 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4) Tässä yhteydessä on tärkeää 
korostaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönoton edut ylittävät selvästi haitat. 
Tekoälyjärjestelmät auttavat torjumaan 
ilmastonmuutosta tehokkaammin, 
parantamaan lääkärintarkastuksia, 
integroimaan vammaiset henkilöt 
paremmin yhteiskuntaan ja tarjoamaan 
räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Paras 
etenemistapa on hyödyntää erilaisia 
teknologisia mahdollisuuksia ja lisätä 
ihmisten luottamusta tekoälyjärjestelmien 
käyttöön, samalla kun estetään haitalliset 
skenaariot, ja yhdistää järkevät eettiset 

4) Tässä yhteydessä on tärkeää 
korostaa, että unionin lainsäädäntöön on 
tehtävä tiettyjä mukautuksia sen 
varmistamiseksi, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönoton edut ylittävät haitat. 
Tekoälyjärjestelmät auttavat torjumaan 
ilmastonmuutosta tehokkaammin, 
parantamaan lääkärintarkastuksia, 
integroimaan vammaiset henkilöt 
paremmin yhteiskuntaan ja tarjoamaan 
räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Jotta 
voidaan hyödyntää erilaisia teknologisia 
mahdollisuuksia ja lisätä ihmisten 
luottamusta tekoälyjärjestelmien käyttöön, 
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normit vakaaseen ja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

samalla kun estetään haitalliset skenaariot, 
on olennaisen tärkeää varmistaa, että 
tekoälyjärjestelmät ovat sovellettavien 
lakien mukaisia, ja mukauttaa unionin ja 
jäsenvaltioiden vastuujärjestelmiä, jotta 
taataan vakaa ja oikeudenmukainen 
korvaus vaikutusten kohteena oleville 
henkilöille.

Or. en

Tarkistus 175
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 4 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4) Tässä yhteydessä on tärkeää 
korostaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönoton edut ylittävät selvästi haitat. 
Tekoälyjärjestelmät auttavat torjumaan 
ilmastonmuutosta tehokkaammin, 
parantamaan lääkärintarkastuksia, 
integroimaan vammaiset henkilöt 
paremmin yhteiskuntaan ja tarjoamaan 
räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Paras 
etenemistapa on hyödyntää erilaisia 
teknologisia mahdollisuuksia ja lisätä 
ihmisten luottamusta tekoälyjärjestelmien 
käyttöön, samalla kun estetään haitalliset 
skenaariot, ja yhdistää järkevät eettiset 
normit vakaaseen ja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

4) Tässä yhteydessä on tärkeää 
korostaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönoton edut ylittävät selvästi haitat. 
Tekoälyjärjestelmät auttavat torjumaan 
ilmastonmuutosta tehokkaammin, 
parantamaan lääkärintarkastuksia, 
integroimaan vammaiset ja ikääntyvät 
henkilöt paremmin yhteiskuntaan ja 
tarjoamaan räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Paras 
etenemistapa on hyödyntää erilaisia 
teknologisia mahdollisuuksia ja lisätä 
ihmisten luottamusta tekoälyjärjestelmien 
käyttöön, samalla kun estetään haitalliset 
skenaariot, ja yhdistää järkevät eettiset 
normit vakaaseen ja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

Or. en

Tarkistus 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 4 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4) Tässä yhteydessä on tärkeää 
korostaa, että tekoälyjärjestelmien 
käyttöönoton edut ylittävät selvästi haitat. 
Tekoälyjärjestelmät auttavat torjumaan 
ilmastonmuutosta tehokkaammin, 
parantamaan lääkärintarkastuksia, 
integroimaan vammaiset henkilöt 
paremmin yhteiskuntaan ja tarjoamaan 
räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Paras 
etenemistapa on hyödyntää erilaisia 
teknologisia mahdollisuuksia ja lisätä 
ihmisten luottamusta tekoälyjärjestelmien 
käyttöön, samalla kun estetään haitalliset 
skenaariot, ja yhdistää järkevät eettiset 
normit vakaaseen ja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

4) On järkevää ennakoida, että 
tekoälyjärjestelmien käyttöönoton edut 
ylittävät niiden haitat. Tekoälyjärjestelmät 
voisivat auttaa torjumaan 
ilmastonmuutosta tehokkaammin, 
parantamaan lääkärintarkastuksia, 
integroimaan vammaiset henkilöt 
paremmin yhteiskuntaan ja tarjoamaan 
räätälöityjä koulutuskursseja 
kaikentyyppisille opiskelijoille. Paras 
etenemistapa on hyödyntää erilaisia 
teknologisia mahdollisuuksia ja lisätä 
ihmisten luottamusta tekoälyjärjestelmien 
käyttöön, samalla kun estetään haitalliset 
skenaariot, ja yhdistää järkevät eettiset 
normit vakaaseen ja oikeudenmukaiseen 
korvaukseen.

Or. fr

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a) Tarvitaan myös asianmukaista 
vastuujärjestelmää vastapainona 
turvallisuussääntöjen rikkomiselle. 
Suunnitellussa vastuujärjestelmässä on 
kuitenkin otettava huomioon kaikkien 
osapuolten edut. Täydentävien 
sääntelytoimien toteuttaminen edellyttää, 
että tutkitaan huolellisesti, miten 
kaikenlaiset uudet sääntelykehykset 
vaikuttaisivat pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin ja startup-yrityksiin. Kun 
otetaan huomioon niiden ratkaiseva 
merkitys EU:n talouden kannalta, on 
perusteltua noudattaa ehdottoman 
oikeasuhteista lähestymistapaa, jotta 
mahdollistetaan niiden kehitys ja 
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innovointi. Toisaalta tekoälyjärjestelmien 
aiheuttamien vahinkojen uhreilla on 
oltava oikeus hakea korvausta ja saada 
täysi korvaus kärsimistään vahingoista ja 
haitoista.

Or. en

Tarkistus 178
Caterina Chinnici

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4 a) Tekoälyn käyttöön ja sovelluksiin 
liittyvässä yhteydessä kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset, 
minkä vuoksi tekoälyä koskevan 
mahdollisen kattavan EU:n säädöksen 
olisi sisällettävä vankkoja sääntöjä, joilla 
varmistetaan lasten suojeleminen ja 
lasten oikeuksien turvaaminen.

Or. en

Tarkistus 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 5 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
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ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
frontend-operaattori voisi esimerkiksi 
väittää, että haitan tai vahingon aiheuttanut 
fyysinen tai virtuaalinen toiminto, laite tai 
prosessi ei ollut hänen valvonnassaan, 
koska se johtui hänen 
tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen backend-operaattorin tai 
frontend-operaattorin tuottamusta ja jää 
ilman korvausta. Lisäksi vastuunjako 
saattaa olla epäoikeudenmukainen tai 
tehoton. Tällaisten skenaarioiden 
estämiseksi unionin ja jäsenvaltioiden 
vastuujärjestelmiin on tehtävä tiettyjä 
mukautuksia.

Or. en

Tarkistus 180
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 5 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin ja ovat ihmisten kehittämiä. 
Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen aiheuttaen mahdollisimman 
vähän riskejä yhteiskunnalle. On kuitenkin 
olemassa myös tekoälyjärjestelmiä, joita 
käytetään kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostojen ja 
syväoppimisprosessien kaltaisiin 
teknologioihin. Niiden monimutkaisuus ja 
itsenäisyys voivat vaikeuttaa suuresti 
tiettyjen toimien jäljittämistä tiettyihin 
niiden suunnittelussa tai toiminnassa 
tehtyihin ihmisen päätöksiin. Henkilö, 
jonka odotetaan valvovan tällaista 
tekoälyjärjestelmää, kuten valmistaja tai 
operaattori, voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle, jollei sen yhteydessä 
esitetä muita tietoja vaatimuksen tueksi. 
Näin ollen saattaa olla olemassa 
vastuutapauksia, joissa tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamaa haittaa tai vahinkoa kärsinyt 
henkilö ei pysty näyttämään toteen 
valmistajan, järjestelmään puuttuvan 
kolmannen osapuolen tai operaattorin 
tuottamusta ja jää ilman korvausta.

Or. en
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Tarkistus 181
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 5 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä 
selväksi, että tekoälyjärjestelmillä ei ole 
sen enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa 
monimutkaisempiin ohjelmistoihin. Viime 
kädessä valtaosa tekoälyjärjestelmistä on 
sellaisia, että niitä käytetään 
vähäpätöisten tehtävien hoitamiseen eikä 
niistä aiheudu riskejä yhteiskunnalle. On 
kuitenkin olemassa myös 
tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 

5) Viimeisimpien vuosien aikana 
saavutettujen merkittävien teknologisten 
edistysaskeleiden ansiosta 
tekoälyjärjestelmät pystyvät nyt 
suoriutumaan toiminnoista, jotka 
kuuluivat aiemmin yksinomaan ihmisille, 
mutta tiettyjen autonomisten ja 
kognitiivisten ominaisuuksien – 
esimerkiksi kyky oppia datasta ja 
kokemuksista ja tehdä päätöksiä – 
kehittyminen on tehnyt 
tekoälyjärjestelmistä yhä enenevässä 
määrin samanlaisia kuin muista 
toimijoista, jotka ovat vuorovaikutuksessa 
ympäristönsä kanssa ja kykenevät 
muuttamaan sitä merkittävästi. Robottien 
haitallisesta toiminnasta aiheutuvasta 
oikeudellisesta vastuusta muodostuu 
tällaisessa tilanteessa ratkaiseva kysymys. 
Tämä asettaa vuorostaan kyseenalaiseksi 
nykyiset vastuusäännöt, minkä vuoksi 
uusissa periaatteissa ja säännöissä on 
selvennettävä eri toimijoiden oikeudellista 
vastuuta tekoälyjärjestelmien teoista ja 
laiminlyönneistä, koska niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti vaatimusten 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin ja sen arvioimista, olisiko 
niiden haittaa tai vahinkoa aiheuttaneet 
teot tai laiminlyönnit voitu välttää. 
Tällaisen tekoälyjärjestelmän käyttäjä voisi 
esimerkiksi väittää, että haitan tai vahingon 
aiheuttanut fyysinen tai virtuaalinen 
toiminto, laite tai prosessi ei ollut hänen 
valvonnassaan, koska se johtui hänen 
tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Näin ollen saattaa olla 
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järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

Or. en

Tarkistus 182
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 5 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
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toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

toiminnasta. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

Or. fr

Tarkistus 183
Kosma Złotowski

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 5 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin. On olemassa 
tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
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käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

Or. en

Tarkistus 184
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 5 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita käytetään 
kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 

5) Nykyiseen oikeudelliseen 
kehykseen vaadittavista muutoksista 
keskusteltaessa olisi ensin tehtävä selväksi, 
että tekoälyjärjestelmillä ei ole sen 
enempää oikeushenkilöllisyyttä kuin 
omaatuntoakaan ja että niiden ainoana 
tehtävänä on palvella ihmiskuntaa. Monet 
tekoälyjärjestelmät eivät ole kovin erilaisia 
verrattuna muihin teknologioihin, jotka 
joskus perustuvat jopa monimutkaisempiin 
ohjelmistoihin. Viime kädessä valtaosa 
tekoälyjärjestelmistä on sellaisia, että niitä 
käytetään vähäpätöisten tehtävien 
hoitamiseen eikä niistä aiheudu riskejä 
yhteiskunnalle. On kuitenkin olemassa 
myös tekoälyjärjestelmiä, joita kehitetään 
ja käytetään kriittisesti ja jotka perustuvat 
neuroniverkostoihin ja 
syväoppimisprosesseihin. Niiden 
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läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
käyttäjä voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai käyttöönottajan tuottamusta 
ja jää ilman korvausta.

läpinäkymättömyys ja itsenäisyys voivat 
vaikeuttaa suuresti tiettyjen toimien 
jäljittämistä tiettyihin niiden suunnittelussa 
tai toiminnassa tehtyihin ihmisen 
päätöksiin. Tällaisen tekoälyjärjestelmän 
operaattori voisi esimerkiksi väittää, että 
haitan tai vahingon aiheuttanut fyysinen tai 
virtuaalinen toiminto, laite tai prosessi ei 
ollut hänen valvonnassaan, koska se johtui 
hänen tekoälyjärjestelmänsä itsenäisestä 
toiminnasta. Pelkän itsenäisen 
tekoälyjärjestelmän toiminnan ei pitäisi 
kuitenkaan olla riittävä peruste 
vahingonkorvausvaatimuksen 
hyväksymiselle. Näin ollen saattaa olla 
olemassa vastuutapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamaa haittaa tai 
vahinkoa kärsinyt henkilö ei pysty 
näyttämään toteen valmistajan, 
järjestelmään puuttuvan kolmannen 
osapuolen tai operaattorin tuottamusta ja 
jää ilman korvausta.

Or. en

Tarkistus 185
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 6 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
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nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja muutamat harvat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja muutamat harvat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin niin, että 
estettäisiin sääntelyn sirpaloituminen ja 
taattaisiin unionin tekoälyn 
siviilioikeudellista vastuuta koskevan 
lainsäädännön yhdenmukaistaminen.

Or. ro

Tarkistus 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 6 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja muutamat harvat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

6) Näin ollen on aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Lisäksi ankaran vastuun olisi 
oltava henkilöllä, jolla on enemmän 
valvontavaltaa operaation riskeihin 
nähden. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja tarvittavat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 187
Sergey Lagodinsky
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 6 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja muutamat harvat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka ottaa riskin tai 
aiheuttaa riskin yleisölle, on vastuussa, jos 
riski toteutuu, jolloin henkilön olisi joko 
ennakolta minimoitava riski tai 
korvattava se jälkikäteen. Näin ollen 
tekoälyjärjestelmien yleistyminen ei 
merkitse sitä, että vastuusäännöille olisi 
tehtävä täydellinen tarkistus kaikkialla 
unionissa. Tietyt nykyiseen lainsäädäntöön 
tehtävät mukautukset ja muutamat harvat 
uudet säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 6 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
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yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja muutamat harvat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja asianmukaisesti arvioidut 
ja kohdennetut uudet säännökset 
riittäisivät vastaamaan tekoälyyn liittyviin 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 189
Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 6 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja muutamat harvat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen merkitsee sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä tarkistus 
kaikkialla unionissa. Nykyiseen 
lainsäädäntöön tehtävät mukautukset ja 
uudet säännökset olisivat tarpeen sen 
mukauttamiseksi tekoälyyn liittyviin 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 190
Kosma Złotowski
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Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 6 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmien 
yleistyminen ei merkitse sitä, että 
vastuusäännöille olisi tehtävä täydellinen 
tarkistus kaikkialla unionissa. Tietyt 
nykyiseen lainsäädäntöön tehtävät 
mukautukset ja muutamat harvat uudet 
säännökset riittäisivät vastaamaan 
tekoälyyn liittyviin haasteisiin.

6) On kuitenkin aina oltava selvää, 
että sen, joka luo tekoälyjärjestelmän tai 
ylläpitää tai valvoo sitä tai puuttuu siihen, 
olisi oltava vastuussa toiminnon, laitteen 
tai prosessin aiheuttamasta haitasta tai 
vahingosta. Tämä on seurausta yleisistä ja 
laajalti hyväksytyistä vastuuta koskevista 
oikeudenmukaisuuden periaatteista, joiden 
mukaan henkilö, joka aiheuttaa riskin 
yleisölle, on vastuussa, jos riski toteutuu. 
Tekoälyjärjestelmien lisääntyvä ja nopea 
kehittäminen on kuitenkin sidoksissa 
tarpeeseen tarkistaa vastuusääntöjä 
kaikkialla unionissa. Tietyt nykyiseen 
lainsäädäntöön tehtävät mukautukset ja 
muutamat harvat uudet säännökset eivät 
riittäisi vastaamaan tekoälyyn liittyviin 
haasteisiin.

Or. en

Tarkistus 191
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 7 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. 
Näin ollen direktiiviä olisi sovellettava 
myös haittaa tai vahinkoa kärsineen 
osapuolen viallisen tekoälyjärjestelmän 
valmistajaa kohtaan esittämiin 
siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin. Unionin 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti kaikista 
tarvittavista lainsäädännöllisistä 

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. 
Näin ollen direktiiviä olisi sovellettava 
myös haittaa tai vahinkoa kärsineen 
osapuolen viallisen tekoälyjärjestelmän 
valmistajaa kohtaan esittämiin 
siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin. Unionin 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti kaikista 
tarvittavista lainsäädännöllisistä 



AM\1205914FI.docx 111/159 PE652.460v01-00

FI

muutoksista olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 
tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, sillä puuttuminen on 
yleensä tuottamukseen perustuvaa 
toimintaa. Tämän vuoksi tässä asetuksessa 
olisi keskityttävä tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajaa kohtaan esitettyihin 
vahingonkorvausvaatimuksiin.

muutoksista olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 
tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, sillä puuttuminen on 
yleensä tuottamukseen perustuvaa 
toimintaa, tilanteissa, joissa kolmas 
osapuoli käyttää tekoälyjärjestelmää 
haitan aiheuttamiseen. Tämän vuoksi 
tässä asetuksessa olisi keskityttävä 
tekoälyjärjestelmän operaattoria kohtaan 
esitettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin.

_________________ _________________
3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten, EUVL L 210, 7.8.1985, s. 29.

3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten, EUVL L 210, 7.8.1985, s. 29.

Or. en

Tarkistus 192
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 7 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. 
Näin ollen direktiiviä olisi sovellettava 
myös haittaa tai vahinkoa kärsineen 
osapuolen viallisen tekoälyjärjestelmän 
valmistajaa kohtaan esittämiin 
siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin. Unionin 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti kaikista 
tarvittavista lainsäädännöllisistä 

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. 
Jotta direktiiviä kuitenkin voidaan 
soveltaa myös haittaa tai vahinkoa 
kärsineen osapuolen viallisen 
tekoälyjärjestelmän valmistajaa kohtaan 
esittämiin siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin, on tarpeen 
tehdä lainsäädännöllisiä muutoksia 
kyseisen direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 
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muutoksista olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 
tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, sillä puuttuminen on 
yleensä tuottamukseen perustuvaa 
toimintaa. Tämän vuoksi tässä asetuksessa 
olisi keskityttävä tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajaa kohtaan esitettyihin 
vahingonkorvausvaatimuksiin.

tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, sillä puuttuminen on 
yleensä tuottamukseen perustuvaa 
toimintaa. Tämän vuoksi tässä asetuksessa 
olisi keskityttävä tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajaa kohtaan esitettyihin 
vahingonkorvausvaatimuksiin.

_________________ _________________
3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä, EYVL L 210, 
7.8.1985, s. 29.

3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä, EYVL L 210, 
7.8.1985, s. 29.

Or. de

Tarkistus 193
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 7 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. 
Näin ollen direktiiviä olisi sovellettava 
myös haittaa tai vahinkoa kärsineen 
osapuolen viallisen tekoälyjärjestelmän 
valmistajaa kohtaan esittämiin 
siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin. Unionin 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti kaikista 
tarvittavista lainsäädännöllisistä 
muutoksista olisi keskusteltava kyseisen 

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta vahingosta. 
Näin ollen direktiiviä olisi sovellettava 
myös haittaa tai vahinkoa kärsineen 
osapuolen viallisen tekoälyjärjestelmän 
valmistajaa kohtaan esittämiin 
siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin. Unionin 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti kaikista 
tarvittavista lainsäädännöllisistä 
muutoksista olisi keskusteltava kyseisen 
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direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 
tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, sillä puuttuminen on 
yleensä tuottamukseen perustuvaa 
toimintaa. Tämän vuoksi tässä asetuksessa 
olisi keskityttävä tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajaa kohtaan esitettyihin 
vahingonkorvausvaatimuksiin.

direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 
tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, sillä puuttuminen on 
yleensä tuottamukseen perustuvaa 
toimintaa. Tämän vuoksi tässä asetuksessa 
olisi keskityttävä tekoälyjärjestelmän 
operaattoria kohtaan esitettyihin 
vahingonkorvausvaatimuksiin.

_________________ _________________
3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten, EUVL L 210, 7.8.1985, s. 29.

3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten, EUVL L 210, 7.8.1985, s. 29.

Or. en

Tarkistus 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 7 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on osoittautunut 
tehokkaaksi keinoksi saada korvausta 
viallisen tuotteen aiheuttamasta 
vahingosta. Näin ollen direktiiviä olisi 
sovellettava myös haittaa tai vahinkoa 
kärsineen osapuolen viallisen 
tekoälyjärjestelmän valmistajaa kohtaan 
esittämiin siviilioikeudellisiin 
vahingonkorvausvaatimuksiin. Unionin 
parempaa sääntelyä koskevien 
periaatteiden mukaisesti kaikista 
tarvittavista lainsäädännöllisistä 
muutoksista olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 

7) Neuvoston direktiivi 85/374/ETY3 
(tuotevastuudirektiivi) on yli 30 vuoden 
ajan tarjonnut arvokkaan turvaverkon 
kuluttajien suojelemiseksi viallisten 
tuotteiden aiheuttamilta haitoilta, ja sitä 
on nyt päivitettävä, jotta voidaan ottaa 
huomioon haittaa tai vahinkoa kärsineen 
osapuolen viallisen tekoälyjärjestelmän 
valmistajaa kohtaan esittämät 
siviilioikeudelliset 
vahingonkorvausvaatimukset. Kaikista 
tarvittavista lainsäädännöllisistä 
muutoksista olisi keskusteltava kyseisen 
direktiivin tarkistamisen aikana. 
Jäsenvaltioiden voimassa oleva 
tuottamusperusteinen 
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tuottamusperusteinen 
vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, sillä puuttuminen on 
yleensä tuottamukseen perustuvaa 
toimintaa. Tämän vuoksi tässä asetuksessa 
olisi keskityttävä tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajaa kohtaan esitettyihin 
vahingonkorvausvaatimuksiin.

vahingonkorvausoikeus tarjoaa useimmissa 
tapauksissa riittävän suojatason henkilöille, 
jotka kärsivät järjestelmään puuttuvan 
kolmannen henkilön aiheuttamasta haitasta 
tai vahingosta, mutta siinä ei välttämättä 
oteta huomioon teknistä kehitystä. Tämän 
vuoksi tässä asetuksessa olisi keskityttävä 
tekoälyjärjestelmän frontend-operaattoria 
ja backend-operaattoria kohtaan 
esitettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin.

_________________ _________________
3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten, EUVL L 210, 7.8.1985, s. 29.

3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, 
annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, 
tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten, EUVL L 210, 7.8.1985, s. 29.

Or. en

Tarkistus 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 8 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8) Tämän asetuksen mukainen 
käyttöönottajan vastuu perustuu siihen, 
että hän valvoo riskiä käyttämällä 
tekoälyjärjestelmää. Ajoneuvon tai 
lemmikkieläimen omistajan tapaan 
käyttöönottaja voi valvoa tuotteen 
aiheuttamaa riskiä tietyssä määrin. 
Valvonnan harjoittamisella tarkoitetaan 
kaikkia käyttöönottajan toimia, jotka 
vaikuttavat operaation toteuttamistapaan 
alusta sen päättymiseen tai joilla 
muutetaan tekoälyjärjestelmän tiettyjä 
toimintoja tai prosesseja.

8) Tämän asetuksen mukainen 
frontend-operaattorin vastuu perustuu 
siihen, että hän on henkilö, joka 
ensisijaisesti päättää ja hyötyy 
asianomaisen teknologian käytöstä. 
Käytöstä hyötymisellä tarkoitetaan 
tekoälyjärjestelmän ominaisuuksien ja 
toimintojen hyödyntämistä. Sitä vastoin 
tämän asetuksen mukainen backend-
operaattorin vastuu perustuu siihen, että 
hän on henkilö, joka jatkuvasti määrittää 
asianomaisen teknologian ominaisuuksia 
ja antaa tärkeää ja jatkuvaa backend-
tukea, taaten siten operaation riskien 
tosiasiallisen valvonnan.

Or. en
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Tarkistus 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 8 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8) Tämän asetuksen mukainen 
käyttöönottajan vastuu perustuu siihen, 
että hän valvoo riskiä käyttämällä 
tekoälyjärjestelmää. Ajoneuvon tai 
lemmikkieläimen omistajan tapaan 
käyttöönottaja voi valvoa tuotteen 
aiheuttamaa riskiä tietyssä määrin. 
Valvonnan harjoittamisella tarkoitetaan 
kaikkia käyttöönottajan toimia, jotka 
vaikuttavat operaation toteuttamistapaan 
alusta sen päättymiseen tai joilla 
muutetaan tekoälyjärjestelmän tiettyjä 
toimintoja tai prosesseja.

8) Tämän asetuksen mukainen 
operaattorin vastuu perustuu siihen, että 
hän harjoittaa tietynasteista valvontaa 
tekoälyjärjestelmän toimintaan liittyvään 
riskiin nähden, mikä on verrattavissa 
ajoneuvon tai lemmikkieläimen omistajan 
harjoittamaan valvontaan. Valvonnan 
harjoittamisella tarkoitetaan kaikkia 
operaattorin toimia, jotka vaikuttavat 
tekoälyjärjestelmän toimintaan ja siten 
siihen, missä määrin se altistaa 
kolmannet osapuolet sen mahdollisille 
riskeille. Näillä toimilla voidaan vaikuttaa 
operaatioon alusta sen päättymiseen 
määrittämällä tekijät, tuotokset tai 
tulokset tai muuttaa tekoälyjärjestelmän 
tiettyjä toimintoja tai prosesseja.

Or. en

Tarkistus 197
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 8 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8) Tämän asetuksen mukainen 
käyttöönottajan vastuu perustuu siihen, 
että hän valvoo riskiä käyttämällä 
tekoälyjärjestelmää. Ajoneuvon tai 
lemmikkieläimen omistajan tapaan 
käyttöönottaja voi valvoa tuotteen 
aiheuttamaa riskiä tietyssä määrin. 
Valvonnan harjoittamisella tarkoitetaan 
kaikkia käyttöönottajan toimia, jotka 

8) Tämän asetuksen mukainen 
operaattorin vastuu perustuu siihen, että 
hän valvoo riskiä käyttämällä 
tekoälyjärjestelmää. Ajoneuvon tai 
lemmikkieläimen omistajan tapaan 
operaattori voi valvoa tuotteen 
aiheuttamaa riskiä tietyssä määrin. 
Valvonnan harjoittamisella tarkoitetaan 
kaikkea operaattorin osallistumista, joka 
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vaikuttavat operaation toteuttamistapaan 
alusta sen päättymiseen tai joilla 
muutetaan tekoälyjärjestelmän tiettyjä 
toimintoja tai prosesseja.

voi vaikuttaa riskin toteutumiseen, kuten 
operaation toteuttamistapaan alusta sen 
päättymiseen, tai jolla voidaan muuttaa 
tekoälyjärjestelmän tiettyjä toimintoja tai 
prosesseja.

Or. en

Tarkistus 198
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a) Mitä kehittyneempi ja itsenäisempi 
järjestelmä on, sitä suurempi merkitys 
algoritmien määrittelyllä ja niihin 
vaikuttamisella, esimerkiksi jatkuvien 
päivitysten välityksellä, voi olla pelkkään 
järjestelmän käynnistämiseen verrattuna. 
Koska tilanne on yleensä se, että 
useamman kuin yhden henkilön voitaisiin 
merkityksellisesti katsoa ”operoivan” 
teknologiaa, sekä backend-
palveluntarjoaja että frontend-operaattori 
voivat olla päteviä toimimaan 
tekoälyjärjestelmän operaattoreina 
riippuen valvonnan asteesta.

Or. en

Tarkistus 199
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 b) Vaikka frontend-operaattori 
katsotaan yleensä henkilöksi, joka päättää 
ensisijaisesti tekoälyjärjestelmän käytöstä, 
backend-palveluntarjoaja, jonka 
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tehtävänä on jatkuvasti määrittää 
teknologian ominaisuuksia sekä asettaa 
saataville dataa ja keskeisiä backend-
tukipalveluja, voisi esimerkiksi myös 
valvoa merkittävässä määrin toimintaan 
liittyviä riskejä.

Or. en

Tarkistus 200
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 c) Kun operaattoreita on enemmän 
kuin yksi, ankara vastuu on 
operaattorilla, joka harjoittaa korkeinta 
valvonnan tasoa haitallisen toiminnan 
riskeihin nähden.

Or. en

Tarkistus 201
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 9 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9) Jos käyttäjä eli henkilö, joka 
käyttää tekoälyjärjestelmää, on osallisena 
vahinkotapahtumassa, hänen olisi oltava 
vastuuvelvollinen tämän asetuksen 
mukaisesti vain, jos käyttäjää voidaan pitää 
myös käyttöönottajana. Tässä asetuksessa 
backend-operaattoria joka on henkilö, 
joka jatkuvasti määrittelee kyseisen 
teknologian ominaisuudet ja tarjoaa 
olennaista ja jatkuvaa taustatukea, ei 
pitäisi katsoa käyttöönottajaksi, joten 
asetuksen säännöksiä ei pitäisi soveltaa 

9) Jos käyttäjä eli henkilö, joka 
käyttää tekoälyjärjestelmää, on osallisena 
vahinkotapahtumassa, hänen olisi oltava 
vastuuvelvollinen tämän asetuksen 
mukaisesti, jos käyttäjää voidaan pitää 
myös operaattorina, koska muutoin se, 
missä laajuudessa käyttäjä 
myötävaikuttaa riskiin törkeällä 
huolimattomuudella tai tahallisuudella, 
johtaa siihen, että käyttäjä on 
tuottamusperusteisessa vastuussa 
kantajalle. Tämän ei pitäisi vaikuttaa 
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tähän. Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
kaikkialla unionissa backend-
operaattoriin olisi sovellettava samaa 
vastuuta kuin valmistajaan, tuottajaan ja 
kehittäjään.

käyttäjän asiassa sovellettaviin kuluttajan 
oikeuksiin.

Or. en

Tarkistus 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 9 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9) Jos käyttäjä eli henkilö, joka 
käyttää tekoälyjärjestelmää, on osallisena 
vahinkotapahtumassa, hänen olisi oltava 
vastuuvelvollinen tämän asetuksen 
mukaisesti vain, jos käyttäjää voidaan pitää 
myös käyttöönottajana. Tässä asetuksessa 
backend-operaattoria joka on henkilö, 
joka jatkuvasti määrittelee kyseisen 
teknologian ominaisuudet ja tarjoaa 
olennaista ja jatkuvaa taustatukea, ei pitäisi 
katsoa käyttöönottajaksi, joten asetuksen 
säännöksiä ei pitäisi soveltaa tähän. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
kaikkialla unionissa backend-
operaattoriin olisi sovellettava samaa 
vastuuta kuin valmistajaan, tuottajaan ja 
kehittäjään.

9) Jos käyttäjä eli henkilö, joka 
käyttää tekoälyjärjestelmää, on osallisena 
vahinkotapahtumassa, hänen olisi oltava 
vastuuvelvollinen tämän asetuksen 
mukaisesti vain, jos käyttäjää voidaan pitää 
myös frontend-operaattorina. On syytä 
huomata, että backend-operaattori, joka 
on henkilö, joka jatkuvasti määrittelee 
kyseisen teknologian ominaisuudet ja 
tarjoaa olennaista ja jatkuvaa taustatukea, 
ei välttämättä ole sama kuin tuottaja, 
koska kyseessä voi myös olla muun 
muassa kehittäjä tai ohjelmoija.

Or. en

Tarkistus 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 9 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9) Jos käyttäjä eli henkilö, joka 9) Jos käyttäjä eli henkilö, joka 
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käyttää tekoälyjärjestelmää, on osallisena 
vahinkotapahtumassa, hänen olisi oltava 
vastuuvelvollinen tämän asetuksen 
mukaisesti vain, jos käyttäjää voidaan pitää 
myös käyttöönottajana. Tässä asetuksessa 
backend-operaattoria joka on henkilö, 
joka jatkuvasti määrittelee kyseisen 
teknologian ominaisuudet ja tarjoaa 
olennaista ja jatkuvaa taustatukea, ei 
pitäisi katsoa käyttöönottajaksi, joten 
asetuksen säännöksiä ei pitäisi soveltaa 
tähän. Oikeusvarmuuden takaamiseksi 
kaikkialla unionissa backend-operaattoriin 
olisi sovellettava samaa vastuuta kuin 
valmistajaan, tuottajaan ja kehittäjään.

käyttää tekoälyjärjestelmää, on osallisena 
vahinkotapahtumassa, hänen olisi oltava 
vastuuvelvollinen tämän asetuksen 
mukaisesti vain, jos käyttäjää voidaan pitää 
myös operaattorina. Oikeusvarmuuden 
takaamiseksi kaikkialla unionissa, jos 
backend-operaattori on tuottaja tai 
valmistaja tuotevastuudirektiivin 
3 artiklan mukaisessa merkityksessä, 
häneen olisi sovellettava tätä direktiiviä. 
Jos on vain yksi operaattori, joka on myös 
tuottaja, tämä asetus on etusijalla muihin 
nähden.

Or. en

Tarkistus 204
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 10 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Suurimmassa 
osassa tämän asetuksen mukaisista 
vahingonkorvausvaatimuksista olisi 
kuitenkin käsiteltävä tapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmä toimii julkisessa tilassa 
ja altistaa monet kolmannet henkilöt 
riskille. Tällaisessa tilanteessa vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt eivät useinkaan 
ole tietoisia käytössä olevasta 
tekoälyjärjestelmästä, eikä heillä ole 
sopimussuhdetta tai oikeudellista suhdetta 
käyttöönottajaan. Näin ollen 
tekoälyjärjestelmän käyttö asettaa heidät 
tilanteeseen, jossa he voisivat esittää 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajaa 
kohtaan haitan tai vahingon tapahtuessa 
vain tuottamukselliseen vastuuseen 

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Asetuksessa 
olisi lisättävä oikeusvarmuutta 
mahdollisuuksien mukaan ja tulevaa 
teknistä kehitystä estämättä eri 
vahingonkorvausvaatimusten osalta, joita 
vaikutusten kohteena olevat henkilöt voivat 
esittää koko vastuuketjussa ja 
tekoälyjärjestelmän elinkaaren aikana.
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perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen 
ja heidän olisi vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe.

Or. en

Tarkistus 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 10 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Suurimmassa 
osassa tämän asetuksen mukaisista 
vahingonkorvausvaatimuksista olisi 
kuitenkin käsiteltävä tapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmä toimii julkisessa tilassa 
ja altistaa monet kolmannet henkilöt 
riskille. Tällaisessa tilanteessa vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt eivät useinkaan 
ole tietoisia käytössä olevasta 
tekoälyjärjestelmästä, eikä heillä ole 
sopimussuhdetta tai oikeudellista suhdetta 
käyttöönottajaan. Näin ollen 
tekoälyjärjestelmän käyttö asettaa heidät 
tilanteeseen, jossa he voisivat esittää 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajaa 
kohtaan haitan tai vahingon tapahtuessa 
vain tuottamukselliseen vastuuseen 
perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen 
ja heidän olisi vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe.

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Tässä 
asetuksessa olisi myös mutta ei 
yksinomaan käsiteltävä tapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmä toimii julkisessa tilassa 
ja altistaa monet kolmannet henkilöt 
riskille. Tällaisessa tilanteessa vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt eivät useinkaan 
ole tietoisia käytössä olevasta 
tekoälyjärjestelmästä, eikä heillä ole 
sopimussuhdetta tai oikeudellista suhdetta 
frontend-operaattoriin. Näin ollen 
tekoälyjärjestelmän käyttö asettaa heidät 
tilanteeseen, jossa heidän olisi haitan tai 
vahingon tapahtuessa vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän frontend-operaattorin 
virhe.

Or. en

Tarkistus 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
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Liite I – B osa – johdanto-osan 10 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Suurimmassa 
osassa tämän asetuksen mukaisista 
vahingonkorvausvaatimuksista olisi 
kuitenkin käsiteltävä tapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmä toimii julkisessa tilassa 
ja altistaa monet kolmannet henkilöt 
riskille. Tällaisessa tilanteessa vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt eivät useinkaan 
ole tietoisia käytössä olevasta 
tekoälyjärjestelmästä, eikä heillä ole 
sopimussuhdetta tai oikeudellista suhdetta 
käyttöönottajaan. Näin ollen 
tekoälyjärjestelmän käyttö asettaa heidät 
tilanteeseen, jossa he voisivat esittää 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajaa 
kohtaan haitan tai vahingon tapahtuessa 
vain tuottamukselliseen vastuuseen 
perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen 
ja heidän olisi vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe.

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Suurimmassa 
osassa tämän asetuksen mukaisista 
vahingonkorvausvaatimuksista olisi 
kuitenkin käsiteltävä tapauksia, joissa 
tekoälyjärjestelmä altistaa monet 
kolmannet henkilöt riskille. Tällaisessa 
tilanteessa vaikutusten kohteena olevat 
henkilöt eivät useinkaan ole tietoisia 
käytössä olevasta tekoälyjärjestelmästä, 
eikä heillä ole sopimussuhdetta tai 
oikeudellista suhdetta käyttöönottajaan. 
Näin ollen tekoälyjärjestelmän käyttö 
asettaa heidät tilanteeseen, jossa he 
voisivat esittää tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajaa kohtaan haitan tai 
vahingon tapahtuessa vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuvan 
vahingonkorvausvaatimuksen ja heidän 
olisi vaikea todistaa tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajan virhe.

Or. fr

Tarkistus 207
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 10 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Suurimmassa 
osassa tämän asetuksen mukaisista 
vahingonkorvausvaatimuksista olisi 
kuitenkin käsiteltävä tapauksia, joissa 

10) Tämän asetuksen olisi periaatteessa 
katettava kaikki tekoälyjärjestelmät 
riippumatta siitä, missä tekoälyjärjestelmät 
toimivat ja tapahtuvatko toiminnot 
fyysisesti vai virtuaalisesti. Suurimmassa 
osassa tämän asetuksen mukaisista 
vahingonkorvausvaatimuksista olisi 
kuitenkin käsiteltävä tapauksia, joissa 
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tekoälyjärjestelmä toimii julkisessa tilassa 
ja altistaa monet kolmannet henkilöt 
riskille. Tällaisessa tilanteessa vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt eivät useinkaan 
ole tietoisia käytössä olevasta 
tekoälyjärjestelmästä, eikä heillä ole 
sopimussuhdetta tai oikeudellista suhdetta 
käyttöönottajaan. Näin ollen 
tekoälyjärjestelmän käyttö asettaa heidät 
tilanteeseen, jossa he voisivat esittää 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajaa 
kohtaan haitan tai vahingon tapahtuessa 
vain tuottamukselliseen vastuuseen 
perustuvan vahingonkorvausvaatimuksen 
ja heidän olisi vaikea todistaa 
tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan virhe.

tekoälyjärjestelmä toimii julkisessa tilassa 
ja altistaa monet kolmannet henkilöt 
riskille. Tällaisessa tilanteessa vaikutusten 
kohteena olevat henkilöt eivät useinkaan 
ole tietoisia käytössä olevasta 
tekoälyjärjestelmästä, eikä heillä ole 
sopimussuhdetta tai oikeudellista suhdetta 
operaattoriin. Näin ollen 
tekoälyjärjestelmän käyttö asettaa heidät 
tilanteeseen, jossa he voisivat esittää 
tekoälyjärjestelmän operaattoria kohtaan 
haitan tai vahingon tapahtuessa vain 
tuottamukselliseen vastuuseen perustuvan 
vahingonkorvausvaatimuksen ja heidän 
olisi vaikea todistaa tekoälyjärjestelmän 
operaattorin virhe.

Or. en

Tarkistus 208
Sabrina Pignedoli

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10 a) Jotta voidaan suojella kuluttajia, 
taata asianmukainen avoimuus ja 
analysoida mahdollisia 
tekoälyjärjestelmien tekemiä valintoja 
sekä määritellä käyttöönottajan vastuu, 
tällä asetuksella olisi otettava käyttöön 
velvollisuus liittää vähintään sellaisiin 
tekoälyjärjestelmiin, joihin liittyy suuri 
riski, lentokoneiden pakollisia 
lentorekisterilaitteita vastaava 
rekisteröintilaite. Tällaisten laitteiden olisi 
oltava täysin viranomaisten saatavilla, 
jotta voidaan varmentaa 
tekoälyjärjestelmän aiheuttamiin 
haittoihin tai vahinkoihin liittyvä täysi 
vastuu. Tutkintaviranomaisen toteaman 
vahingon, vakavan vaaratilanteen tai 
tapahtuman jälkeen tekoälyjärjestelmän 
käyttöönottajan olisi säilytettävä tällaisten 
rekisteröintilaitteiden alkuperäiset tiedot 
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60 päivän ajan, kunnes 
tutkintaviranomainen määrää toisin. 
Tekoälyjärjestelmän käyttöönottajan olisi 
tehtävä säännöllisiä tarkastuksia ja 
operatiivisia arviointeja tällaisten 
laitteiden virheettömästä toiminnasta.

Or. it

Tarkistus 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 11 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11) Ratkaiseva tekijä on se, minkä 
tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo. Tekoälyjärjestelmä, 
johon liittyy suuri riski, saattaa uhata 
yleisöä paljon enemmän ja satunnaisella 
tavalla, jota on mahdotonta ennustaa 
etukäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tekoälyjärjestelmän itsenäisen toiminnan 
alkaessa suurin osa vaikutusten kohteena 
mahdollisesti olevista henkilöistä ei ole 
tiedossa eikä tunnistettavissa (esim. 
julkisella aukiolla tai naapuritalossa 
olevat henkilöt), verrattuna sellaisen 
tekoälyjärjestelmän toimintaan, jossa on 
mukana tiettyjä henkilöitä, jotka ovat 
säännöllisesti antaneet suostumuksensa 
sen käyttöönottoon ennen sitä (esim. 
leikkaus sairaalassa tai myyntiesittely 
pienessä liikkeessä). Suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän haitta- tai 
vahinkopotentiaalin määrittelyn olisi 
perustuttava tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan, potentiaalisen haitan tai 
vahingon vakavuuden ja riskin 
aineellistumisen todennäköisyyden 
väliseen vuorovaikutukseen. 
Vakavuusaste olisi määritettävä 
toiminnosta aiheutuvan mahdollisen 
haitan laajuuden, vaikutusten kohteena 
olevien henkilöiden lukumäärän, 

11) Vastuuvaiheessa ei ole 
tarkoituksenmukaista noudattaa 
riskiperusteista lähestymistapaa 
tekoälyyn, koska vahinko on syntynyt ja 
tuote on osoittautunut riskituotteeksi. On 
syytä huomata, että niin sanotut 
vähäriskiset sovellukset saattavat hyvin 
aiheuttaa vakavaa haittaa tai vahinkoa. 
Näin ollen tekoälysovelluksia sisältäviin 
tuotteisiin sovellettavaa vastuumallia on 
lähestyttävä kaksivaiheista menettelyä 
noudattaen: ensinnäkin on osoitettava 
frontend-operaattorin olevan 
tuottamusperusteisessa vastuussa, jolloin 
vaikutusten kohteena olevalla henkilöllä 
olisi oltava oikeus vaatia korvauksia ja 
frontend-operaattorilla mahdollisuus 
näyttää toteen, että hänen toiminnassaan 
ei ole tehty virhettä vaan on noudatettu 
asianmukaista huolellisuutta asentamalla 
säännöllisesti kaikki saatavilla olevat 
päivitykset; tämän velvoitteen 
täyttämisessä oletetaan noudatetun 
asianmukaista huolellisuutta. Toiseksi, 
jos frontend-operaattorin toiminnassa ei 
havaita virhettä, backend-operaattorin 
katsotaan olevan ankarassa vastuussa. 
Kaksivaiheinen menettely on olennaisen 
tärkeä, jotta varmistetaan, että uhreille 
maksetaan tosiasiallisesti korvauksia 
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mahdollisen vahingon kokonaisarvon ja 
koko yhteiskunnalle aiheutuvan haitan 
perusteella. Todennäköisyys olisi 
määritettävä sen perusteella, mikä on 
algoritmisten laskelmien rooli 
päätöksentekoprosessissa, päätöksen 
monimutkaisuus ja vaikutusten 
palautuvuus. Viime kädessä käyttötavan 
olisi oltava riippuvainen muun muassa 
siitä, millä alalla tekoälyjärjestelmä 
toimii, voiko sillä olla oikeudellisia tai 
tosiasiallisia vaikutuksia vaikutusten 
kohteena olevan henkilön tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin ja ovatko 
vaikutukset kohtuudella vältettävissä.

tekoälyn ohjaamien järjestelmien 
aiheuttamien vahinkojen johdosta.

Or. en

Tarkistus 210
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 11 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11) Ratkaiseva tekijä on se, minkä 
tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo. Tekoälyjärjestelmä, 
johon liittyy suuri riski, saattaa uhata 
yleisöä paljon enemmän ja satunnaisella 
tavalla, jota on mahdotonta ennustaa 
etukäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tekoälyjärjestelmän itsenäisen toiminnan 
alkaessa suurin osa vaikutusten kohteena 
mahdollisesti olevista henkilöistä ei ole 
tiedossa eikä tunnistettavissa (esim. 
julkisella aukiolla tai naapuritalossa 
olevat henkilöt), verrattuna sellaisen 
tekoälyjärjestelmän toimintaan, jossa on 
mukana tiettyjä henkilöitä, jotka ovat 
säännöllisesti antaneet suostumuksensa 
sen käyttöönottoon ennen sitä (esim. 
leikkaus sairaalassa tai myyntiesittely 
pienessä liikkeessä). Suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän haitta- tai 
vahinkopotentiaalin määrittelyn olisi 

11) Ratkaiseva tekijä on se, minkä 
tyyppistä tekoälyjärjestelmää operaattori 
valvoo. Tekoälyjärjestelmä, johon liittyy 
suuri riski, saattaa uhata käyttäjää tai 
yleisöä paljon enemmän ja tavalla, jota on 
vaikea ennustaa etukäteen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tekoälyjärjestelmän itsenäisen 
toiminnan alkaessa on mahdoton 
ennakoida ja todennäköisesti valvoa 
ohjelmiston mahdollista haitallista 
toimintaa, vaikka sen vaikutus voi olla 
erittäin suuri johtuen haitan laajuudesta 
tai riskille altistuneiden tavaroiden tai 
oikeuksien luonteesta. Suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän haitta- tai 
vahinkopotentiaalin määrittelyn olisi 
perustuttava käyttötarkoituksen, jota 
varten tekoälyjärjestelmä saatetaan 
markkinoille, tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan, potentiaalisen haitan tai 
vahingon vakavuuden ja mahdollisen 



AM\1205914FI.docx 125/159 PE652.460v01-00

FI

perustuttava tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan, potentiaalisen haitan tai 
vahingon vakavuuden ja riskin 
aineellistumisen todennäköisyyden 
väliseen vuorovaikutukseen. Vakavuusaste 
olisi määritettävä toiminnosta aiheutuvan 
mahdollisen haitan laajuuden, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden lukumäärän, 
mahdollisen vahingon kokonaisarvon ja 
koko yhteiskunnalle aiheutuvan haitan 
perusteella. Todennäköisyys olisi 
määritettävä sen perusteella, mikä on 
algoritmisten laskelmien rooli 
päätöksentekoprosessissa, päätöksen 
monimutkaisuus ja vaikutusten 
palautuvuus. Viime kädessä käyttötavan 
olisi oltava riippuvainen muun muassa 
siitä, millä alalla tekoälyjärjestelmä toimii, 
voiko sillä olla oikeudellisia tai 
tosiasiallisia vaikutuksia vaikutusten 
kohteena olevan henkilön tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin ja ovatko 
vaikutukset kohtuudella vältettävissä.

haitan aiheuttavan päätöksenteon 
itsenäisyyden asteen väliseen 
vuorovaikutukseen. Vaikutusten kohteena 
olevien henkilöiden korvaustason 
määrittävää vakavuusastetta olisi 
arvioitava toiminnosta aiheutuvan 
mahdollisen haitan laajuuden, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden lukumäärän, 
mahdollisen vahingon kokonaisarvon, sekä 
aineellisen että aineettoman, ja koko 
yhteiskunnalle aiheutuvan haitan 
perusteella. Haitan tai vahingon 
aiheutumisen todennäköisyys olisi 
määritettävä sen perusteella, mikä on 
algoritmisten laskelmien rooli 
päätöksentekoprosessissa, ihmisen 
prosessiin puuttumisen mahdollisuus, 
päätöksen monimutkaisuus ja vaikutusten 
palautuvuus. Viime kädessä käyttötavan 
olisi oltava riippuvainen muun muassa 
siitä, missä yhteydessä tekoälyjärjestelmä 
toimii, voiko sillä olla oikeudellisia tai 
tosiasiallisia vaikutuksia vaikutusten 
kohteena olevan henkilön tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin ja tavaroihin ja 
ovatko vaikutukset kohtuudella 
vältettävissä, käyttäjille tiedottamista 
koskevan tason mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 11 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11) Ratkaiseva tekijä on se, minkä 
tyyppistä tekoälyjärjestelmää 
käyttöönottaja valvoo. Tekoälyjärjestelmä, 
johon liittyy suuri riski, saattaa uhata 
yleisöä paljon enemmän ja satunnaisella 
tavalla, jota on mahdotonta ennustaa 
etukäteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tekoälyjärjestelmän itsenäisen toiminnan 

11) Ratkaiseva tekijä on se, minkä 
tyyppistä tekoälyjärjestelmää operaattori 
valvoo. Tekoälyjärjestelmä, johon liittyy 
suuri riski, saattaa uhata yleisöä paljon 
enemmän ja satunnaisella tavalla, joka 
ylittää sen, mitä tarkoituksenmukaiselta 
käytöltä voidaan kohtuudella odottaa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että 
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alkaessa suurin osa vaikutusten kohteena 
mahdollisesti olevista henkilöistä ei ole 
tiedossa eikä tunnistettavissa (esim. 
julkisella aukiolla tai naapuritalossa olevat 
henkilöt), verrattuna sellaisen 
tekoälyjärjestelmän toimintaan, jossa on 
mukana tiettyjä henkilöitä, jotka ovat 
säännöllisesti antaneet suostumuksensa sen 
käyttöönottoon ennen sitä (esim. leikkaus 
sairaalassa tai myyntiesittely pienessä 
liikkeessä). Suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän haitta- tai 
vahinkopotentiaalin määrittelyn olisi 
perustuttava tekoälyjärjestelmän 
käyttötavan, potentiaalisen haitan tai 
vahingon vakavuuden ja riskin 
aineellistumisen todennäköisyyden 
väliseen vuorovaikutukseen. Vakavuusaste 
olisi määritettävä toiminnosta aiheutuvan 
mahdollisen haitan laajuuden, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden lukumäärän, 
mahdollisen vahingon kokonaisarvon ja 
koko yhteiskunnalle aiheutuvan haitan 
perusteella. Todennäköisyys olisi 
määritettävä sen perusteella, mikä on 
algoritmisten laskelmien rooli 
päätöksentekoprosessissa, päätöksen 
monimutkaisuus ja vaikutusten 
palautuvuus. Viime kädessä käyttötavan 
olisi oltava riippuvainen muun muassa 
siitä, millä alalla tekoälyjärjestelmä toimii, 
voiko sillä olla oikeudellisia tai 
tosiasiallisia vaikutuksia vaikutusten 
kohteena olevan henkilön tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin ja ovatko 
vaikutukset kohtuudella vältettävissä.

tekoälyjärjestelmän itsenäisen toiminnan 
alkaessa suurin osa vaikutusten kohteena 
mahdollisesti olevista henkilöistä ei ole 
tiedossa eikä tunnistettavissa (esim. 
julkisella aukiolla tai naapuritalossa olevat 
henkilöt), verrattuna sellaisen 
tekoälyjärjestelmän toimintaan, jossa on 
mukana tiettyjä henkilöitä, jotka ovat 
säännöllisesti antaneet suostumuksensa sen 
käyttöönottoon ennen sitä (esim. leikkaus 
sairaalassa tai myyntiesittely pienessä 
liikkeessä). Suuririskisen 
tekoälyjärjestelmän haitta- tai 
vahinkopotentiaalin määrittely riippuu 
tekoälyjärjestelmän käyttötavan, 
potentiaalisen haitan tai vahingon 
vakavuuden ja riskin aineellistumisen 
todennäköisyyden välisestä 
vuorovaikutuksesta. Vakavuusaste olisi 
määritettävä toiminnosta aiheutuvan 
mahdollisen haitan laajuuden, vaikutusten 
kohteena olevien henkilöiden lukumäärän, 
mahdollisen vahingon kokonaisarvon ja 
koko yhteiskunnalle aiheutuvan haitan 
perusteella. Todennäköisyys olisi 
määritettävä sen perusteella, mikä on 
algoritmisten laskelmien rooli 
päätöksentekoprosessissa, päätöksen 
monimutkaisuus ja vaikutusten 
palautuvuus. Viime kädessä käyttötavan 
olisi oltava riippuvainen muun muassa 
siitä, millä alalla tekoälyjärjestelmä toimii, 
voiko sillä olla oikeudellisia tai 
tosiasiallisia vaikutuksia vaikutusten 
kohteena olevan henkilön tärkeisiin lailla 
suojattuihin oikeuksiin ja ovatko 
vaikutukset kohtuudella vältettävissä.

Or. en

Tarkistus 212
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 12 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava tämän 
asetuksen liitteessä. Kun otetaan 
huomioon tekniikan ja markkinoiden 
nopea kehitys sekä tekoälyjärjestelmien 
asianmukaiseen uudelleentarkasteluun 
tarvittava tekninen asiantuntemus, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
tätä asetusta suuren riskin aiheuttavien 
tekoälyjärjestelmien tyyppien ja niiden 
kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta, 
kriittisiin aloihin olisi tehtävä muutoksia 
vain 12 kuukauden välein. Kehittäjiä 
kehotetaan ilmoittamaan komissiolle, jos 
ne parhaillaan kehittävät uutta 
teknologiaa, tuotetta tai palvelua, joka 
kuuluu johonkin liitteessä mainituista 
kriittisistä aloista ja joka voitaisiin 
myöhemmin luokitella suuririskiseksi 
tekoälyjärjestelmäksi.

12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotta se voi laatia 
luettelon suuren riskin aiheuttavien 
tekoälyjärjestelmien tyypeistä ja niistä 
kriittisistä aloista, joilla niitä käytetään. 
Jotta yrityksillä olisi riittävästi suunnittelu- 
ja investointivarmuutta, kriittisiin aloihin 
olisi tehtävä myöhemmin muutoksia vain 
12 kuukauden välein.

Or. de

Tarkistus 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 12 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava tämän 
asetuksen liitteessä. Kun otetaan 

12) Riskiperusteisen lähestymistavan 
soveltaminen tekoälyyn nykyisessä 
vastuukehyksessä saattaa aiheuttaa 
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huomioon tekniikan ja markkinoiden 
nopea kehitys sekä tekoälyjärjestelmien 
asianmukaiseen uudelleentarkasteluun 
tarvittava tekninen asiantuntemus, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
tätä asetusta suuren riskin aiheuttavien 
tekoälyjärjestelmien tyyppien ja niiden 
kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi 
riittävästi suunnittelu- ja 
investointivarmuutta, kriittisiin aloihin 
olisi tehtävä muutoksia vain 
12 kuukauden välein. Kehittäjiä 
kehotetaan ilmoittamaan komissiolle, jos 
ne parhaillaan kehittävät uutta 
teknologiaa, tuotetta tai palvelua, joka 
kuuluu johonkin liitteessä mainituista 
kriittisistä aloista ja joka voitaisiin 
myöhemmin luokitella suuririskiseksi 
tekoälyjärjestelmäksi.

tarpeetonta pirstoutumista EU:ssa, mistä 
seuraa oikeudellista epävarmuutta, 
tulkintaongelmia ja sekaannusta 
käyttäjien keskuudessa, joihin nähden 
toteutettaisiin eritasoisia suojelutoimia 
riippuen siitä, luokitellaanko 
tekoälyjärjestelmät suuri- vai 
vähäriskisiksi järjestelmiksi, mitä 
käyttäjät eivät pysty itse arvioimaan. 
Vahingon tapahduttua on 
merkityksetöntä, onko tekoälyjärjestelmä 
määritetty suuri- vai vähäriskiseksi 
järjestelmäksi, ja sen sijaan on tärkeää 
varmistaa, että vaikutusten kohteena 
olevat henkilöt saavat vahingon johdosta 
täyden korvauksen riskiluokituksesta 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 214
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 12 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava tämän 
asetuksen liitteessä. Kun otetaan 
huomioon tekniikan ja markkinoiden nopea 
kehitys sekä tekoälyjärjestelmien 
asianmukaiseen uudelleentarkasteluun 
tarvittava tekninen asiantuntemus, 

12) Kaikki suuririskisten 
tekoälyjärjestelmien luokat samoin kuin 
riskin arvioinnissa sovellettavat kriteerit 
olisi määritettävä sellaisen jäsennellyn 
prosessin mukaisesti, johon komission 
asiantuntijakomitea osallistuu ja jossa 
komissio ja kaikki asianosaiset 
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komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
tätä asetusta suuren riskin aiheuttavien 
tekoälyjärjestelmien tyyppien ja niiden 
kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta, 
kriittisiin aloihin olisi tehtävä muutoksia 
vain 12 kuukauden välein. Kehittäjiä 
kehotetaan ilmoittamaan komissiolle, jos 
ne parhaillaan kehittävät uutta 
teknologiaa, tuotetta tai palvelua, joka 
kuuluu johonkin liitteessä mainituista 
kriittisistä aloista ja joka voitaisiin 
myöhemmin luokitella suuririskiseksi 
tekoälyjärjestelmäksi.

sidosryhmät toteuttavat jatkuvia 
keskinäisiä kuulemistoimia, mukaan 
lukien tutkijat, yksittäiset asiantuntijat, 
vapaiden ohjelmistojen yhteisön jäsenet, 
tieteen alan toimihenkilöt, insinöörit ja 
toimivaltaiset valvontaviranomaiset. Kun 
otetaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden nopea kehitys kaikkialla 
maailmassa sekä tekoälyjärjestelmien 
asianmukaiseen uudelleentarkasteluun 
tarvittava tekninen asiantuntemus, 
tekoälyjärjestelmien luokkien luetteloa 
olisi päivitettävä säännöllisesti perustuen 
kriteereihin, joilla pystytään 
määrittämään niiden itsenäisyys ja 
arvioimaan riskitasoa ajan mittaan, 
antaen yrityksille ja 
tutkimusorganisaatioille riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta.

Or. en

Tarkistus 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 12 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava tämän 
asetuksen liitteessä. Kun otetaan huomioon 
tekniikan ja markkinoiden nopea kehitys 
sekä tekoälyjärjestelmien asianmukaiseen 
uudelleentarkasteluun tarvittava tekninen 
asiantuntemus, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä asetusta suuren riskin 

12) Suuririskiset tekoälyjärjestelmät 
olisi lueteltava tämän asetuksen liitteessä, 
luettelon olematta kuitenkaan lopullinen. 
Kun otetaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden nopea kehitys sekä 
tekoälyjärjestelmien asianmukaiseen 
uudelleentarkasteluun tarvittava tekninen 
asiantuntemus, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
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aiheuttavien tekoälyjärjestelmien tyyppien 
ja niiden kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta, 
kriittisiin aloihin olisi tehtävä muutoksia 
vain 12 kuukauden välein. Kehittäjiä 
kehotetaan ilmoittamaan komissiolle, jos 
ne parhaillaan kehittävät uutta teknologiaa, 
tuotetta tai palvelua, joka kuuluu johonkin 
liitteessä mainituista kriittisistä aloista ja 
joka voitaisiin myöhemmin luokitella 
suuririskiseksi tekoälyjärjestelmäksi.

joilla muutetaan tätä asetusta suuren riskin 
aiheuttavien tekoälyjärjestelmien tyyppien 
ja niiden kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Kehittäjiä kehotetaan 
ilmoittamaan komissiolle, jos ne 
parhaillaan kehittävät uutta teknologiaa, 
tuotetta tai palvelua, joka kuuluu johonkin 
liitteessä mainituista kriittisistä aloista ja 
joka voitaisiin myöhemmin luokitella 
suuririskiseksi tekoälyjärjestelmäksi.

Or. fr

Tarkistus 216
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 12 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava tämän 
asetuksen liitteessä. Kun otetaan huomioon 
tekniikan ja markkinoiden nopea kehitys 
sekä tekoälyjärjestelmien asianmukaiseen 
uudelleentarkasteluun tarvittava tekninen 
asiantuntemus, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä asetusta suuren riskin 
aiheuttavien tekoälyjärjestelmien tyyppien 
ja niiden kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava 
tyhjentävästi tämän asetuksen liitteessä. 
Kun otetaan huomioon tekniikan ja 
markkinoiden nopea kehitys sekä 
tekoälyjärjestelmien asianmukaiseen 
uudelleentarkasteluun tarvittava tekninen 
asiantuntemus, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
joilla muutetaan tätä asetusta suuren riskin 
aiheuttavien tekoälyjärjestelmien tyyppien 
ja niiden kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
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säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta, 
kriittisiin aloihin olisi tehtävä muutoksia 
vain 12 kuukauden välein. Kehittäjiä 
kehotetaan ilmoittamaan komissiolle, jos 
ne parhaillaan kehittävät uutta teknologiaa, 
tuotetta tai palvelua, joka kuuluu johonkin 
liitteessä mainituista kriittisistä aloista ja 
joka voitaisiin myöhemmin luokitella 
suuririskiseksi tekoälyjärjestelmäksi.

tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta, 
kriittisiin aloihin olisi tehtävä muutoksia 
vain 12 kuukauden välein. Kehittäjiä 
kehotetaan ilmoittamaan komissiolle, jos 
ne parhaillaan kehittävät uutta teknologiaa, 
tuotetta tai palvelua, joka kuuluu johonkin 
liitteessä mainituista kriittisistä aloista ja 
joka voitaisiin myöhemmin luokitella 
suuririskiseksi tekoälyjärjestelmäksi.

Or. ro

Tarkistus 217
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 12 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava tämän 
asetuksen liitteessä. Kun otetaan huomioon 
tekniikan ja markkinoiden nopea kehitys 
sekä tekoälyjärjestelmien asianmukaiseen 
uudelleentarkasteluun tarvittava tekninen 
asiantuntemus, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta 
suuren riskin aiheuttavien 
tekoälyjärjestelmien tyyppien ja niiden 
kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta, 
kriittisiin aloihin olisi tehtävä muutoksia 
vain 12 kuukauden välein. Kehittäjiä 
kehotetaan ilmoittamaan komissiolle, jos 

12) Kaikki suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät olisi lueteltava tämän 
asetuksen liitteessä. Kun otetaan huomioon 
tekniikan ja markkinoiden nopea kehitys 
sekä tekoälyjärjestelmien asianmukaiseen 
uudelleentarkasteluun tarvittava tekninen 
asiantuntemus, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta 
suuren riskin aiheuttavien 
tekoälyjärjestelmien tyyppien ja niiden 
kriittisten alojen osalta, joilla niitä 
käytetään. Tässä asetuksessa säädettyjen 
määritelmien ja säännösten perusteella 
komission olisi tarkasteltava liitettä 
uudelleen kuuden kuukauden välein ja 
tarvittaessa muutettava sitä delegoiduilla 
säädöksillä. Jotta yrityksillä olisi riittävästi 
suunnittelu- ja investointivarmuutta, 
kriittisiin aloihin olisi tehtävä muutoksia 
vain kahdentoista kuukauden välein. 
Operaattoreita kehotetaan ilmoittamaan 
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ne parhaillaan kehittävät uutta teknologiaa, 
tuotetta tai palvelua, joka kuuluu johonkin 
liitteessä mainituista kriittisistä aloista ja 
joka voitaisiin myöhemmin luokitella 
suuririskiseksi tekoälyjärjestelmäksi.

komissiolle, jos ne parhaillaan kehittävät 
uutta teknologiaa, tuotetta tai palvelua, 
joka kuuluu johonkin liitteessä mainituista 
kriittisistä aloista ja joka voitaisiin 
myöhemmin luokitella suuririskiseksi 
tekoälyjärjestelmäksi.

Or. en

Tarkistus 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 13 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä 
kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa4 vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Pysyvän 
komitean, jonka nimeksi tulee ”Tekninen 
komitea – suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät” (TCRAI), olisi 
tuettava komissiota tämän asetuksen 
mukaisessa uudelleentarkastelussa. 
Pysyvän komitean olisi koostuttava 
jäsenvaltioiden edustajista sekä 
tasapainoisesta joukosta sidosryhmiä, 
mukaan lukien kuluttajajärjestöt, eri 
alojen ja erikokoisten yritysten edustajat 
sekä tutkijat ja tiedemiehet. Jotta 
voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti 
oikeus osallistua komission 
asiantuntijaryhmien sekä suuririskisiä 

Poistetaan.
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tekoälyjärjestelmiä käsittelevän pysyvän 
komitean (TCRAI) kokouksiin, joissa 
valmistellaan delegoituja säädöksiä.
_________________
4 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 219
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 13 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa4 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Pysyvän komitean, jonka nimeksi tulee 
”Tekninen komitea – suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät” (TCRAI), olisi 
tuettava komissiota tämän asetuksen 
mukaisessa uudelleentarkastelussa. 
Pysyvän komitean olisi koostuttava 
jäsenvaltioiden edustajista sekä 
tasapainoisesta joukosta sidosryhmiä, 
mukaan lukien kuluttajajärjestöt, eri alojen 
ja erikokoisten yritysten edustajat sekä 
tutkijat ja tiedemiehet. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien sekä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
käsittelevän pysyvän komitean (TCRAI) 

13) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien säännölliset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Pysyvän 
komitean olisi tuettava komissiota tämän 
asetuksen mukaisessa säännöllisessä 
uudelleentarkastelussa. Pysyvän komitean 
olisi koostuttava jäsenvaltioiden edustajista 
sekä tasapainoisesta joukosta sidosryhmiä, 
mukaan lukien kuluttajajärjestöt, haitan tai 
vahingon uhreja edustavat järjestöt, eri 
alojen ja erikokoisten yritysten edustajat 
sekä yksittäiset asiantuntijat, tutkijat ja 
tiedemiehet.
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kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.
_________________
4 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Tarkistus 220
Emmanuel Maurel

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 13 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa4 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Pysyvän komitean, jonka nimeksi tulee 
”Tekninen komitea – suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät” (TCRAI), olisi 
tuettava komissiota tämän asetuksen 
mukaisessa uudelleentarkastelussa. 
Pysyvän komitean olisi koostuttava 
jäsenvaltioiden edustajista sekä 
tasapainoisesta joukosta sidosryhmiä, 
mukaan lukien kuluttajajärjestöt, eri alojen 
ja erikokoisten yritysten edustajat sekä 
tutkijat ja tiedemiehet. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien sekä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
käsittelevän pysyvän komitean (TCRAI) 
kokouksiin, joissa valmistellaan 

13) On erityisen tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa4 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Pysyvän komitean, jonka nimeksi tulee 
”Tekninen komitea – suuririskiset 
tekoälyjärjestelmät” (TCRAI), olisi 
osallistuttava äskettäin perustetun 
Euroopan tekoälyviraston yhteydessä 
tässä asetuksessa säädettyyn 
uudelleentarkasteluun. Pysyvän komitean 
olisi koostuttava jäsenvaltioiden edustajista 
sekä tasapainoisesta joukosta sidosryhmiä, 
mukaan lukien kuluttajajärjestöt, eri alojen 
ja erikokoisten yritysten edustajat sekä 
tutkijat ja tiedemiehet. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien sekä 
suuririskisiä tekoälyjärjestelmiä 
käsittelevän pysyvän komitean (TCRAI) 
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delegoituja säädöksiä. kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

_________________ _________________
4 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 4 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Tarkistus 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 14 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin asetuksen 
tulisi kattaa vain henkeen, terveyteen, 
fyysiseen koskemattomuuteen ja 
omaisuuteen kohdistuvat haitat tai 
vahingot. Samasta syystä siinä olisi 
määritettävä korvauksen määrä ja laajuus 
sekä korvausvaatimusten esittämisen 
vanhentumisajat. Tuotevastuudirektiivistä 
poiketen tässä asetuksessa olisi asetettava 
korvauksille huomattavasti alemmat 
ylärajat, koska se koskee ainoastaan 
tekoälyjärjestelmän yksittäistä toimintoa, 
kun taas ensin mainittu viittaa tiettyyn 
määrään tuotteita tai jopa kokonaiseen 
tuoteryhmään, jossa on sama vika.

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin asetuksen 
tulisi kattaa vain henkeen, terveyteen, 
fyysiseen, henkiseen ja siveelliseen 
koskemattomuuteen ja omaisuuteen 
kohdistuvat haitat tai vahingot.

Or. fr

Tarkistus 222
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 14 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin asetuksen 

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin asetuksen 
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tulisi kattaa vain henkeen, terveyteen, 
fyysiseen koskemattomuuteen ja 
omaisuuteen kohdistuvat haitat tai 
vahingot. Samasta syystä siinä olisi 
määritettävä korvauksen määrä ja laajuus 
sekä korvausvaatimusten esittämisen 
vanhentumisajat. Tuotevastuudirektiivistä 
poiketen tässä asetuksessa olisi asetettava 
korvauksille huomattavasti alemmat 
ylärajat, koska se koskee ainoastaan 
tekoälyjärjestelmän yksittäistä toimintoa, 
kun taas ensin mainittu viittaa tiettyyn 
määrään tuotteita tai jopa kokonaiseen 
tuoteryhmään, jossa on sama vika.

tulisi kattaa henkeen, terveyteen, fyysiseen 
koskemattomuuteen ja omaisuuteen 
kohdistuvat haitat tai vahingot, mukaan 
lukien vaikutusten kohteena olevan 
henkilön data- ja digitaalinen ympäristö 
sekä muut tavanomaiset 
oikeushyödykkeet, edellyttäen, että niiden 
vastaisista rikkomuksista voi seurata 
aineellista vahinkoa.

Or. en

Tarkistus 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 14 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin 
asetuksen tulisi kattaa vain henkeen, 
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen 
ja omaisuuteen kohdistuvat haitat tai 
vahingot. Samasta syystä siinä olisi 
määritettävä korvauksen määrä ja laajuus 
sekä korvausvaatimusten esittämisen 
vanhentumisajat. Tuotevastuudirektiivistä 
poiketen tässä asetuksessa olisi asetettava 
korvauksille huomattavasti alemmat 
ylärajat, koska se koskee ainoastaan 
tekoälyjärjestelmän yksittäistä toimintoa, 
kun taas ensin mainittu viittaa tiettyyn 
määrään tuotteita tai jopa kokonaiseen 
tuoteryhmään, jossa on sama vika.

14) Tämän asetuksen tulisi kattaa 
henkeen, terveyteen, fyysiseen 
koskemattomuuteen ja omaisuuteen 
kohdistuvat haitat tai vahingot sekä 
merkittävät aineettomat vahingot. Jotta 
aineetonta vahinkoa voidaan pitää 
merkittävänä, henkilölle on pitänyt 
aiheutua huomattavaa haittaa ja kyseessä 
on pitänyt olla henkilökohtaisten etujen 
objektiivinen huononeminen, johon liittyy 
merkittävä taloudellinen menetys. 
Asetuksessa olisi myös määritettävä 
korvauksen määrä ja laajuus sekä 
korvausvaatimusten esittämisen 
vanhentumisajat. Tuotevastuudirektiivistä 
poiketen tässä asetuksessa olisi asetettava 
korvauksille huomattavasti alemmat 
ylärajat, koska se koskee ainoastaan 
tekoälyjärjestelmän yksittäisestä 
toiminnosta yksittäiselle henkilölle 
aiheutunutta vahinkoa, kun taas ensin 
mainittu viittaa tiettyyn määrään tuotteita 
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tai jopa kokonaiseen tuoteryhmään, jossa 
on sama vika.

Or. en

Tarkistus 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 14 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin 
asetuksen tulisi kattaa vain henkeen, 
terveyteen, fyysiseen koskemattomuuteen 
ja omaisuuteen kohdistuvat haitat tai 
vahingot. Samasta syystä siinä olisi 
määritettävä korvauksen määrä ja laajuus 
sekä korvausvaatimusten esittämisen 
vanhentumisajat. Tuotevastuudirektiivistä 
poiketen tässä asetuksessa olisi asetettava 
korvauksille huomattavasti alemmat 
ylärajat, koska se koskee ainoastaan 
tekoälyjärjestelmän yksittäistä toimintoa, 
kun taas ensin mainittu viittaa tiettyyn 
määrään tuotteita tai jopa kokonaiseen 
tuoteryhmään, jossa on sama vika.

14) Tekoälyjärjestelmien 
erityisominaisuuksien vuoksi ehdotetun 
asetuksen tulisi kattaa aineelliset ja 
aineettomat haitat, mukaan lukien 
aineettomalle omaisuudelle ja datalle 
aiheutuneet haitat, kuten tietojen 
häviäminen tai tietovuoto, ja olisi 
varmistettava, että vahingot korvataan 
aina täysin sen perusperiaatteen 
mukaisesti, joka koskee vahinkoa 
kärsineen henkilön oikeutta korvaukseen.

Or. en

Tarkistus 225
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 14 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin asetuksen 
tulisi kattaa vain henkeen, terveyteen, 
fyysiseen koskemattomuuteen ja 
omaisuuteen kohdistuvat haitat tai 

14) Jäsenvaltioiden ankaran vastuun 
järjestelmiä vastaavasti tämänkin asetuksen 
tulisi kattaa vain henkeen, terveyteen, 
fyysiseen koskemattomuuteen ja 
omaisuuteen kohdistuvat haitat tai 
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vahingot. Samasta syystä siinä olisi 
määritettävä korvauksen määrä ja laajuus 
sekä korvausvaatimusten esittämisen 
vanhentumisajat. Tuotevastuudirektiivistä 
poiketen tässä asetuksessa olisi asetettava 
korvauksille huomattavasti alemmat 
ylärajat, koska se koskee ainoastaan 
tekoälyjärjestelmän yksittäistä toimintoa, 
kun taas ensin mainittu viittaa tiettyyn 
määrään tuotteita tai jopa kokonaiseen 
tuoteryhmään, jossa on sama vika.

vahingot. Samasta syystä siinä olisi 
määritettävä korvausvaatimusten 
esittämisen vanhentumisajat. 
Tuotevastuudirektiivistä poiketen tässä 
asetuksessa olisi asetettava korvauksille 
huomattavasti alemmat ylärajat, koska se 
koskee ainoastaan tekoälyjärjestelmän 
yksittäistä toimintoa, kun taas ensin 
mainittu viittaa tiettyyn määrään tuotteita 
tai jopa kokonaiseen tuoteryhmään, jossa 
on sama vika.

Or. de

Tarkistus 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 15 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15) Kaikki tekoälyjärjestelmillä 
ohjatut fyysiset tai virtuaaliset toiminnot, 
laitteet tai prosessit, joita ei ole lueteltu 
suuririskisinä tekoälyjärjestelminä tämän 
asetuksen liitteessä, olisi säilytettävä 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä. 
Jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 
myös asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, 
joka liittyy korvauksen määrään ja 
laajuuteen sekä vanhentumisaikaan, olisi 
sovellettava edelleen. Tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamasta haitasta tai vahingosta 
kärsineen henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 15 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15) Kaikki tekoälyjärjestelmillä ohjatut 
fyysiset tai virtuaaliset toiminnot, laitteet 
tai prosessit, joita ei ole lueteltu 
suuririskisinä tekoälyjärjestelminä tämän 
asetuksen liitteessä, olisi säilytettävä 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä. 
Jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 
myös asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, joka 
liittyy korvauksen määrään ja laajuuteen 
sekä vanhentumisaikaan, olisi sovellettava 
edelleen. Tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamasta haitasta tai vahingosta 
kärsineen henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta.

15) Kaikkien tekoälyjärjestelmillä 
ohjattujen fyysisten tai virtuaalisten 
toimintojen, laitteiden tai prosessien, jotka 
katsotaan suuririskisiksi sellaisten 
kriteerien perusteella, jotka määritetään 
komission ohjaaman selkeän prosessin 
välityksellä, olisi oltava 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä, 
sanotun vaikuttamatta tiukempiin 
kansallisiin lakeihin ja voimassa olevaan 
kuluttajansuojalainsäädäntöön. 
Jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 
myös asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, joka 
liittyy korvauksen määrään ja laajuuteen 
sekä vanhentumisaikaan, olisi sovellettava 
edelleen. Tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamasta haitasta tai vahingosta 
kärsineen henkilön on todistettava, että 
tekoäly aiheutti väitetyn haitan, mutta 
hänen olisi voitava hyötyä operaattorin 
vastuuolettamasta.

Or. en

Tarkistus 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 15 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15) Kaikki tekoälyjärjestelmillä ohjatut 
fyysiset tai virtuaaliset toiminnot, laitteet 
tai prosessit, joita ei ole lueteltu 
suuririskisinä tekoälyjärjestelminä tämän 
asetuksen liitteessä, olisi säilytettävä 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä. 
Jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 
myös asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, joka 
liittyy korvauksen määrään ja laajuuteen 
sekä vanhentumisaikaan, olisi sovellettava 
edelleen. Tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamasta haitasta tai vahingosta 
kärsineen henkilön olisi kuitenkin voitava 

15) Kaikki tekoälyjärjestelmillä ohjatut 
fyysiset tai virtuaaliset toiminnot, laitteet 
tai prosessit, joita ei ole lueteltu 
suuririskisinä tekoälyjärjestelminä tämän 
asetuksen liitteessä, olisi säilytettävä 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä, ellei 
Euroopan unionin tuomioistuin päätä 
toisin. Jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä, myös niiden asiaa koskevaa 
oikeuskäytäntöä, joka liittyy korvauksen 
määrään ja laajuuteen sekä 
vanhentumisaikaan, olisi sovellettava 
edelleen. Tekoälyjärjestelmän 
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hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta. aiheuttamasta haitasta tai vahingosta 
kärsineen henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta.

Or. fr

Tarkistus 229
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 15 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15) Kaikki tekoälyjärjestelmillä ohjatut 
fyysiset tai virtuaaliset toiminnot, laitteet 
tai prosessit, joita ei ole lueteltu 
suuririskisinä tekoälyjärjestelminä tämän 
asetuksen liitteessä, olisi säilytettävä 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä. 
Jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 
myös asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, joka 
liittyy korvauksen määrään ja laajuuteen 
sekä vanhentumisaikaan, olisi sovellettava 
edelleen. Tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamasta haitasta tai vahingosta 
kärsineen henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä käyttöönottajan vastuuolettamasta.

15) Kaikki tekoälyjärjestelmillä ohjatut 
fyysiset tai virtuaaliset toiminnot, laitteet 
tai prosessit, joita ei ole lueteltu 
suuririskisinä tekoälyjärjestelminä tämän 
asetuksen liitteessä, olisi säilytettävä 
tuottamusperusteisen vastuun piirissä. 
Jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 
myös asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä, joka 
liittyy korvauksen määrään ja laajuuteen 
sekä vanhentumisaikaan, olisi sovellettava 
edelleen. Tekoälyjärjestelmän 
aiheuttamasta haitasta tai vahingosta 
kärsineen henkilön olisi kuitenkin voitava 
hyötyä operaattorin vastuuolettamasta.

Or. en

Tarkistus 230
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 16 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16) Käyttöönottajalta odotettavan 
huolellisuuden olisi vastattava i) 
tekoälyjärjestelmän luonnetta, ii) 
mahdollisen vaikutuksen kohteena olevaa 
lailla suojattua oikeutta, iii) 
tekoälyjärjestelmän mahdollisesti 

16) Operaattorilta odotettavan 
huolellisuuden olisi vastattava i) 
tekoälyjärjestelmän luonnetta, ii) 
operaattorille ja yleisölle annettua tietoa 
tekoälyjärjestelmän luonteesta, iii) 
mahdollisen vaikutuksen kohteena olevaa 
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aiheuttamaa haittaa tai vahinkoa ja iv) 
tällaisen vahingon todennäköisyyttä. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon, että 
käyttöönottajalla saattaa olla rajalliset 
tiedot tekoälyjärjestelmässä käytetyistä 
algoritmeista ja datasta. Olisi oletettava, 
että käyttöönottaja on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta valitessaan 
sopivan tekoälyjärjestelmän, jos 
käyttöönottaja on valinnut 
tekoälyjärjestelmän, joka on hyväksytty 
[asiakirjan COM(2020)0065 sivulla 24 
tarkoitetun vapaaehtoisen 
hyväksymisjärjestelmän] mukaisesti. Olisi 
oletettava, että käyttöönottaja on 
noudattanut asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän käytössä, jos 
käyttöönottaja voi todistaa, että hän on 
todellisuudessa ja säännöllisesti valvonut 
tekoälyjärjestelmää sen toiminnan aikana 
sekä ilmoittanut valmistajalle mahdollisista 
epäsäännönmukaisuuksista toiminnan 
aikana. Olisi oletettava, että käyttöönottaja 
on noudattanut asianmukaista 
huolellisuutta tekoälyjärjestelmän 
ylläpidossa, jos käyttöönottaja on 
asentanut kaikki tekoälyjärjestelmän 
valmistajan tarjoamat saatavilla olevat 
päivitykset.

lailla suojattua oikeutta, iv) 
tekoälyjärjestelmän mahdollisesti 
aiheuttamaa haittaa tai vahinkoa ja v) 
tällaisen vahingon todennäköisyyttä. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon, että 
operaattorilla saattaa olla rajalliset tiedot 
tekoälyjärjestelmässä käytetyistä 
algoritmeista ja datasta, joskin olisi 
varmistettava riittävä tiedon taso 
asettamalla vapaakappalekirjaston kautta 
helposti saataville asiaankuuluvaa 
aineistoa, joka liittyy käyttö- ja 
suunnitteluohjeisiin, mukaan lukien 
lähdekoodi ja data, joita 
tekoälyjärjestelmä käyttää. Olisi 
oletettava, että operaattori on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta valitessaan 
sopivan tekoälyjärjestelmän, jos 
operaattori on valinnut 
tekoälyjärjestelmän, joka on hyväksytty 
[asiakirjan COM(2020)0065 sivulla 24 
tarkoitetun vapaaehtoisen 
hyväksymisjärjestelmän] mukaisesti. Olisi 
oletettava, että operaattori on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän käytössä, jos 
operaattori voi todistaa, että hän on 
todellisuudessa ja säännöllisesti valvonut 
tekoälyjärjestelmää sen toiminnan aikana 
sekä ilmoittanut valmistajalle mahdollisista 
epäsäännönmukaisuuksista toiminnan 
aikana. Olisi oletettava, että operaattori on 
noudattanut asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän ylläpidossa, jos 
operaattori on asentanut kaikki 
tekoälyjärjestelmän valmistajan tarjoamat 
saatavilla olevat päivitykset 
direktiivissä (EU) 2019/770 vahvistettujen 
edellytysten mukaisesti. Olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon se 
mahdollisuus, että laajalti 
vapaaehtoisuuteen perustuva vapaiden 
ohjelmistojen yhteisö asettaa yleisön 
käytettäväksi ohjelmistoja, jotka voidaan 
kokonaan tai osittain sisällyttää 
tekoälyjärjestelmiin, ilman, että yhteisöön 
sovellettaisiin automaattisesti digitaalista 
sisältöä ammattimaisesti tarjoavia 
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yrityksiä varten suunniteltuja velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 16 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16) Käyttöönottajalta odotettavan 
huolellisuuden olisi vastattava i) 
tekoälyjärjestelmän luonnetta, ii) 
mahdollisen vaikutuksen kohteena olevaa 
lailla suojattua oikeutta, iii) 
tekoälyjärjestelmän mahdollisesti 
aiheuttamaa haittaa tai vahinkoa ja iv) 
tällaisen vahingon todennäköisyyttä. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon, että 
käyttöönottajalla saattaa olla rajalliset 
tiedot tekoälyjärjestelmässä käytetyistä 
algoritmeista ja datasta. Olisi oletettava, 
että käyttöönottaja on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta valitessaan 
sopivan tekoälyjärjestelmän, jos 
käyttöönottaja on valinnut 
tekoälyjärjestelmän, joka on hyväksytty 
[asiakirjan COM(2020)0065 sivulla 24 
tarkoitetun vapaaehtoisen 
hyväksymisjärjestelmän] mukaisesti. Olisi 
oletettava, että käyttöönottaja on 
noudattanut asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän käytössä, jos 
käyttöönottaja voi todistaa, että hän on 
todellisuudessa ja säännöllisesti valvonut 
tekoälyjärjestelmää sen toiminnan aikana 
sekä ilmoittanut valmistajalle mahdollisista 
epäsäännönmukaisuuksista toiminnan 
aikana. Olisi oletettava, että käyttöönottaja 
on noudattanut asianmukaista 
huolellisuutta tekoälyjärjestelmän 
ylläpidossa, jos käyttöönottaja on 
asentanut kaikki tekoälyjärjestelmän 
valmistajan tarjoamat saatavilla olevat 

16) Frontend-operaattorilta 
odotettavan huolellisuuden olisi vastattava 
i) tekoälyjärjestelmän luonnetta, ii) 
mahdollisen vaikutuksen kohteena olevaa 
lailla suojattua oikeutta, iii) 
tekoälyjärjestelmän mahdollisesti 
aiheuttamaa haittaa tai vahinkoa ja iv) 
tällaisen vahingon todennäköisyyttä. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon, että 
frontend-operaattorilla saattaa olla 
rajalliset tiedot tekoälyjärjestelmässä 
käytetyistä algoritmeista ja datasta. Olisi 
oletettava, että frontend-operaattori on 
noudattanut asianmukaista huolellisuutta 
valitessaan sopivan tekoälyjärjestelmän, 
jos frontend-operaattori on valinnut 
tekoälyjärjestelmän, joka on hyväksytty 
[asiakirjan COM(2020)0065 sivulla 24 
tarkoitetun vapaaehtoisen 
hyväksymisjärjestelmän] mukaisesti. Olisi 
oletettava, että frontend-operaattori on 
noudattanut asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän käytössä, jos frontend-
operaattori voi todistaa, että hän on 
todellisuudessa ja säännöllisesti valvonut 
tekoälyjärjestelmää sen toiminnan aikana 
sekä ilmoittanut backend-operaattorille 
mahdollisista epäsäännönmukaisuuksista 
toiminnan aikana. Olisi oletettava, että 
frontend-operaattori on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän ylläpidossa, jos 
frontend-operaattori on asentanut kaikki 
tekoälyjärjestelmän backend-operaattorin 
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päivitykset. tarjoamat saatavilla olevat päivitykset.

Or. en

Tarkistus 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 16 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16) Käyttöönottajalta odotettavan 
huolellisuuden olisi vastattava i) 
tekoälyjärjestelmän luonnetta, ii) 
mahdollisen vaikutuksen kohteena olevaa 
lailla suojattua oikeutta, iii) 
tekoälyjärjestelmän mahdollisesti 
aiheuttamaa haittaa tai vahinkoa ja iv) 
tällaisen vahingon todennäköisyyttä. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon, että 
käyttöönottajalla saattaa olla rajalliset 
tiedot tekoälyjärjestelmässä käytetyistä 
algoritmeista ja datasta. Olisi oletettava, 
että käyttöönottaja on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta valitessaan 
sopivan tekoälyjärjestelmän, jos 
käyttöönottaja on valinnut 
tekoälyjärjestelmän, joka on hyväksytty 
[asiakirjan COM(2020)0065 sivulla 24 
tarkoitetun vapaaehtoisen 
hyväksymisjärjestelmän] mukaisesti. Olisi 
oletettava, että käyttöönottaja on 
noudattanut asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän käytössä, jos 
käyttöönottaja voi todistaa, että hän on 
todellisuudessa ja säännöllisesti valvonut 
tekoälyjärjestelmää sen toiminnan aikana 
sekä ilmoittanut valmistajalle mahdollisista 
epäsäännönmukaisuuksista toiminnan 
aikana. Olisi oletettava, että käyttöönottaja 
on noudattanut asianmukaista 
huolellisuutta tekoälyjärjestelmän 
ylläpidossa, jos käyttöönottaja on 
asentanut kaikki tekoälyjärjestelmän 
valmistajan tarjoamat saatavilla olevat 

16) Operaattorilta odotettavan 
huolellisuuden olisi vastattava i) 
tekoälyjärjestelmän luonnetta, ii) 
mahdollisen vaikutuksen kohteena olevaa 
lailla suojattua oikeutta, iii) 
tekoälyjärjestelmän mahdollisesti 
aiheuttamaa haittaa tai vahinkoa ja iv) 
tällaisen vahingon todennäköisyyttä. Tässä 
yhteydessä olisi otettava huomioon, että 
operaattorilla saattaa olla rajalliset tiedot 
tekoälyjärjestelmässä käytetyistä 
algoritmeista ja datasta. Olisi oletettava, 
että operaattori on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta valitessaan 
sopivan tekoälyjärjestelmän, jos 
operaattori on valinnut 
tekoälyjärjestelmän, joka on hyväksytty 
[asiakirjan COM(2020)0065 sivulla 24 
tarkoitetun vapaaehtoisen 
hyväksymisjärjestelmän] mukaisesti. Olisi 
oletettava, että operaattori on noudattanut 
asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän käytössä, jos 
operaattori voi todistaa, että hän on 
todellisuudessa ja säännöllisesti valvonut 
tekoälyjärjestelmää sen toiminnan aikana 
sekä ilmoittanut valmistajalle mahdollisista 
epäsäännönmukaisuuksista toiminnan 
aikana. Olisi oletettava, että operaattori on 
noudattanut asianmukaista huolellisuutta 
tekoälyjärjestelmän ylläpidossa, jos 
operaattori on asentanut kaikki 
tekoälyjärjestelmän valmistajan tarjoamat 
saatavilla olevat päivitykset.
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päivitykset.

Or. en

Tarkistus 233
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 17 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17) Jotta käyttöönottaja voi todistaa, 
että vastuu ei ollut hänen, valmistajilla olisi 
oltava velvollisuus tehdä yhteistyötä 
käyttöönottajan kanssa. Sekä 
eurooppalaisten että muiden kuin 
eurooppalaisten valmistajien olisi lisäksi 
oltava velvollisia nimeämään tekoälystä 
vastuussa oleva edustaja unionissa 
yhteyspisteeksi, joka vastaa kaikkiin 
käyttöönottajien tiedusteluihin ottaen 
huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 
37 artiklassa (tietosuojavastaavat), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2018/8585 3 artiklan 41 kohdassa 
ja 13 artiklan 4 kohdassa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2019/10206 4 artiklan 2 kohdassa 
ja 5 artiklassa (valmistajan edustaja) 
vahvistetut vastaavat säännökset.

17) Jotta operaattori voi todistaa, että 
vastuu ei ollut hänen, tai vaikutusten 
kohteena oleva henkilö voi todistaa 
virheen olemassaolon, valmistajilla olisi 
oltava velvollisuus tehdä yhteistyötä 
molempien asianosaisten osapuolten 
kanssa. Sekä eurooppalaisten että muiden 
kuin eurooppalaisten valmistajien olisi 
lisäksi oltava velvollisia nimeämään 
tekoälystä vastuussa oleva edustaja 
unionissa yhteyspisteeksi, joka vastaa 
kaikkiin operaattorien tiedusteluihin ottaen 
huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 
37 artiklassa (tietosuojavastaavat), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2018/8585 3 artiklan 41 kohdassa 
ja 13 artiklan 4 kohdassa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2019/10206 4 artiklan 2 kohdassa 
ja 5 artiklassa (valmistajan edustaja) 
vahvistetut vastaavat säännökset.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) 
N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY 
kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, 

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) 
N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY 
kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, 
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s. 1). s. 1).
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja 
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä 
direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) 
N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 
muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja 
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä 
direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) 
N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 
muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 234
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 17 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17) Jotta käyttöönottaja voi todistaa, 
että vastuu ei ollut hänen, valmistajilla olisi 
oltava velvollisuus tehdä yhteistyötä 
käyttöönottajan kanssa. Sekä 
eurooppalaisten että muiden kuin 
eurooppalaisten valmistajien olisi lisäksi 
oltava velvollisia nimeämään tekoälystä 
vastuussa oleva edustaja unionissa 
yhteyspisteeksi, joka vastaa kaikkiin 
käyttöönottajien tiedusteluihin ottaen 
huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 
37 artiklassa (tietosuojavastaavat), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2018/8585 3 artiklan 41 kohdassa 
ja 13 artiklan 4 kohdassa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
2019/10206 4 artiklan 2 kohdassa ja 
5 artiklassa (valmistajan edustaja) 
vahvistetut vastaavat säännökset.

17) Jotta operaattori voi todistaa, että 
vastuu ei ollut hänen, valmistajilla olisi 
oltava velvollisuus tehdä yhteistyötä 
operaattorin kanssa, myös antamalla 
asianmukaisesti dokumentoitua tietoa. 
Sekä eurooppalaisten että muiden kuin 
eurooppalaisten valmistajien olisi lisäksi 
oltava velvollisia nimeämään tekoälystä 
vastuussa oleva edustaja unionissa 
yhteyspisteeksi, joka vastaa kaikkiin 
operaattorien tiedusteluihin ottaen 
huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 
37 artiklassa (tietosuojavastaavat), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2018/858 3 artiklan 41 kohdassa 
ja 13 artiklan 4 kohdassa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen 
2019/1020 4 artiklan 2 kohdassa ja 
5 artiklassa (valmistajan edustaja) 
vahvistetut vastaavat säännökset.

_________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
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ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) 
N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä 
direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta 
(EUVL L 151, 14.6.2018, s. 1).
6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1020, annettu 
20 päivänä kesäkuuta 2019, 
markkinavalvonnasta ja tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta sekä 
direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) 
N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 
muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 17 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17) Jotta käyttöönottaja voi todistaa, 
että vastuu ei ollut hänen, valmistajilla 
olisi oltava velvollisuus tehdä yhteistyötä 
käyttöönottajan kanssa. Sekä 
eurooppalaisten että muiden kuin 
eurooppalaisten valmistajien olisi lisäksi 
oltava velvollisia nimeämään tekoälystä 
vastuussa oleva edustaja unionissa 
yhteyspisteeksi, joka vastaa kaikkiin 
käyttöönottajien tiedusteluihin ottaen 
huomioon yleisen tietosuoja-asetuksen 
37 artiklassa (tietosuojavastaavat), 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2018/8585 3 artiklan 41 kohdassa 
ja 13 artiklan 4 kohdassa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2019/10206 4 artiklan 2 kohdassa 
ja 5 artiklassa (valmistajan edustaja) 

17) Jotta frontend-operaattori voi 
todistaa, että vastuu ei ollut hänen, 
backend-operaattoreilla olisi oltava 
velvollisuus tehdä yhteistyötä frontend-
operaattorin kanssa. Sekä eurooppalaisten 
että muiden kuin eurooppalaisten 
valmistajien olisi lisäksi oltava velvollisia 
nimeämään tekoälystä vastuussa oleva 
edustaja unionissa yhteyspisteeksi, joka 
vastaa kaikkiin frontend-operaattorien 
tiedusteluihin ottaen huomioon yleisen 
tietosuoja-asetuksen 37 artiklassa 
(tietosuojavastaavat), Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2018/8585 3 artiklan 41 kohdassa 
ja 13 artiklan 4 kohdassa sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
asetuksen 2019/10206 4 artiklan 2 kohdassa 
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vahvistetut vastaavat säännökset. ja 5 artiklassa (valmistajan edustaja) 
vahvistetut vastaavat säännökset.

_________________ _________________
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) 
N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY 
kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, 
s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta, asetusten (EY) 
N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY 
kumoamisesta (EUVL L 151, 14.6.2018, 
s. 1).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja 
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä 
direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) 
N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 
muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2019/1020, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2019, markkinavalvonnasta ja 
tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä 
direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) 
N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 
muuttamisesta (EUVL L 169, 25.6.2019, 
s. 1).

Or. en

Tarkistus 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 18 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten voimakkaasti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) sekä startup-
yritysten kykyyn ja vaihtoehtoihin 
vakuuttaa ja rahoittaa uusiin teknologioihin 

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten pienten ja keskisuurten yritysten (pk-
yritykset) sekä startup-yritysten kykyyn ja 
vaihtoehtoihin vakuuttaa ja rahoittaa uusiin 
teknologioihin perustuvia hankkeitaan.



PE652.460v01-00 148/159 AM\1205914FI.docx

FI

perustuvia hankkeitaan. Vastuun tarkoitus 
ei siten ole pelkästään turvata henkilöiden 
tärkeitä lailla suojeltuja oikeuksia, vaan 
se on myös tekijä, joka määrittää, 
voivatko yritykset ja erityisesti pk- ja 
startup-yritykset koota pääomaa, 
innovoida ja viime kädessä tarjota uusia 
tuotteita ja palveluja, sekä ovatko 
asiakkaat halukkaita käyttämään tällaisia 
tuotteita ja palveluja huolimatta 
mahdollisista riskeistä ja niihin 
kohdistetuista oikeusvaateista.

Or. fr

Tarkistus 237
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 18 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten voimakkaasti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) sekä startup-
yritysten kykyyn ja vaihtoehtoihin 
vakuuttaa ja rahoittaa uusiin teknologioihin 
perustuvia hankkeitaan. Vastuun tarkoitus 
ei siten ole pelkästään turvata henkilöiden 
tärkeitä lailla suojeltuja oikeuksia, vaan se 
on myös tekijä, joka määrittää, voivatko 
yritykset ja erityisesti pk- ja startup-
yritykset koota pääomaa, innovoida ja 
viime kädessä tarjota uusia tuotteita ja 
palveluja, sekä ovatko asiakkaat 
halukkaita käyttämään tällaisia tuotteita 
ja palveluja huolimatta mahdollisista 
riskeistä ja niihin kohdistetuista 
oikeusvaateista.

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun, mukaan 
lukien jätehuolto ja kierrätyksen hallinta. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten voimakkaasti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) sekä startup-
yritysten kykyyn ja vaihtoehtoihin 
vakuuttaa ja rahoittaa uusiin teknologioihin 
perustuvia rahoitus- ja 
kehityshankkeitaan. Vastuun tarkoitus ei 
siten ole pelkästään turvata henkilöiden 
tärkeitä lailla suojeltuja oikeuksia, vaan se 
on myös tekijä, joka määrittää, voivatko 
yritykset ja erityisesti pk- ja startup-
yritykset koota pääomaa, innovoida, 
toteuttaa tutkimustoimia ja viime kädessä 
tarjota yhteiskunnan hyvinvointia 
edistäviä uusia tuotteita ja palveluja, sekä 
luottavatko asiakkaat tällaisiin tuotteisiin 
ja palveluihin ja ovatko he halukkaita 
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käyttämään niitä huolimatta mahdollisista 
riskeistä ja niihin kohdistetuista 
oikeusvaateista. Kun otetaan huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvän riskin 
dynaaminen luonne ja koko yleisön 
mahdollinen altistuminen sille, 
siviilioikeudellisia vastuusääntöjä olisi 
hallinnoitava varmistaen mahdollisesti 
vaikutusten kohteena olevien henkilöiden 
ja julkishyödykkeiden korkeatasoinen 
suojelu.

Or. en

Tarkistus 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 18 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten voimakkaasti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) sekä startup-
yritysten kykyyn ja vaihtoehtoihin 
vakuuttaa ja rahoittaa uusiin teknologioihin 
perustuvia hankkeitaan. Vastuun tarkoitus 
ei siten ole pelkästään turvata henkilöiden 
tärkeitä lailla suojeltuja oikeuksia, vaan se 
on myös tekijä, joka määrittää, voivatko 
yritykset ja erityisesti pk- ja startup-
yritykset koota pääomaa, innovoida ja 
viime kädessä tarjota uusia tuotteita ja 
palveluja, sekä ovatko asiakkaat halukkaita 
käyttämään tällaisia tuotteita ja palveluja 
huolimatta mahdollisista riskeistä ja niihin 
kohdistetuista oikeusvaateista.

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten voimakkaasti pk-yritysten sekä 
startup-yritysten kykyyn ja vaihtoehtoihin 
vakuuttaa ja rahoittaa uusiin teknologioihin 
perustuvia hankkeitaan. Vastuun tarkoitus 
ei siten ole pelkästään turvata henkilöiden 
tärkeitä lailla suojeltuja oikeuksia, vaan se 
on myös tekijä, joka määrittää, voivatko 
yritykset ja erityisesti pk- ja startup-
yritykset koota pääomaa, innovoida ja 
viime kädessä tarjota uusia tuotteita ja 
palveluja, sekä ovatko asiakkaat halukkaita 
käyttämään tällaisia tuotteita ja palveluja 
huolimatta mahdollisista riskeistä ja niihin 
kohdistetuista oikeusvaateista.

Or. en
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Tarkistus 239
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 18 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten voimakkaasti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) sekä startup-
yritysten kykyyn ja vaihtoehtoihin 
vakuuttaa ja rahoittaa uusiin teknologioihin 
perustuvia hankkeitaan. Vastuun tarkoitus 
ei siten ole pelkästään turvata henkilöiden 
tärkeitä lailla suojeltuja oikeuksia, vaan se 
on myös tekijä, joka määrittää, voivatko 
yritykset ja erityisesti pk- ja startup-
yritykset koota pääomaa, innovoida ja 
viime kädessä tarjota uusia tuotteita ja 
palveluja, sekä ovatko asiakkaat halukkaita 
käyttämään tällaisia tuotteita ja palveluja 
huolimatta mahdollisista riskeistä ja niihin 
kohdistetuista oikeusvaateista.

18) Lainsäätäjän on otettava huomioon 
tekoälyjärjestelmiin liittyvät vastuuriskit 
koko niiden elinkaaren ajan kehityksestä 
käyttöön ja elinkaaren loppuun. 
Tekoälyjärjestelmien sisällyttäminen 
tuotteeseen tai palveluun edustaa 
yrityksille taloudellista riskiä ja vaikuttaa 
siten voimakkaasti pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) sekä startup-
yritysten kykyyn ja vaihtoehtoihin 
vakuuttaa ja rahoittaa uusiin teknologioihin 
perustuvia hankkeitaan. Vastuun tarkoitus 
ei siten ole pelkästään turvata henkilöiden 
lailla suojeltuja oikeuksia, vaan se on myös 
tekijä, joka määrittää, voivatko yritykset ja 
erityisesti pk- ja startup-yritykset koota 
pääomaa, innovoida ja viime kädessä 
tarjota uusia tuotteita ja palveluja, sekä 
ovatko asiakkaat halukkaita käyttämään 
tällaisia tuotteita ja palveluja huolimatta 
mahdollisista riskeistä ja niihin 
kohdistetuista oikeusvaateista.

Or. en

Tarkistus 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 19 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19) Vakuutus voi auttaa 
varmistamaan, että uhrit voivat saada 
riittävän korvauksen, sekä 
mahdollistamaan kaikkien vakuutettujen 

Poistetaan.
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henkilöiden riskien poolijärjestelyt. Yksi 
tekijöistä, joiden pohjalta vakuutusyhtiöt 
tarjoavat vakuutustuotteita ja -palveluja, 
on riskinarviointi, joka perustuu riittävien 
historiallisten korvausvaatimustietojen 
saatavuuteen. Laadukkaan datan 
saatavuuden puute tai riittämätön määrä 
voi olla syy siihen, miksi 
vakuutustuotteiden kehittäminen uusille 
ja kehitteillä oleville teknologioille on 
aluksi vaikeaa. Uusien teknologioiden 
luoman datan parempi saatavuus ja sen 
käytön optimointi kuitenkin parantaa 
vakuuttajien kykyä nousevien riskien 
mallintamiseen ja innovatiivisemman 
vakuutusturvan kehittämiseen.

Or. fr

Tarkistus 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 19 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19) Vakuutus voi auttaa 
varmistamaan, että uhrit voivat saada 
riittävän korvauksen, sekä 
mahdollistamaan kaikkien vakuutettujen 
henkilöiden riskien poolijärjestelyt. Yksi 
tekijöistä, joiden pohjalta vakuutusyhtiöt 
tarjoavat vakuutustuotteita ja -palveluja, 
on riskinarviointi, joka perustuu riittävien 
historiallisten korvausvaatimustietojen 
saatavuuteen. Laadukkaan datan 
saatavuuden puute tai riittämätön määrä 
voi olla syy siihen, miksi 
vakuutustuotteiden kehittäminen uusille 
ja kehitteillä oleville teknologioille on 
aluksi vaikeaa. Uusien teknologioiden 
luoman datan parempi saatavuus ja sen 
käytön optimointi kuitenkin parantaa 
vakuuttajien kykyä nousevien riskien 
mallintamiseen ja innovatiivisemman 

Poistetaan.
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vakuutusturvan kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 242
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 19 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19) Vakuutus voi auttaa varmistamaan, 
että uhrit voivat saada riittävän 
korvauksen, sekä mahdollistamaan 
kaikkien vakuutettujen henkilöiden riskien 
poolijärjestelyt. Yksi tekijöistä, joiden 
pohjalta vakuutusyhtiöt tarjoavat 
vakuutustuotteita ja -palveluja, on 
riskinarviointi, joka perustuu riittävien 
historiallisten korvausvaatimustietojen 
saatavuuteen. Laadukkaan datan 
saatavuuden puute tai riittämätön määrä 
voi olla syy siihen, miksi 
vakuutustuotteiden kehittäminen uusille ja 
kehitteillä oleville teknologioille on aluksi 
vaikeaa. Uusien teknologioiden luoman 
datan parempi saatavuus ja sen käytön 
optimointi kuitenkin parantaa vakuuttajien 
kykyä nousevien riskien mallintamiseen ja 
innovatiivisemman vakuutusturvan 
kehittämiseen.

19) Vakuutus voi auttaa varmistamaan, 
että uhrit voivat saada riittävän 
korvauksen, sekä mahdollistamaan 
kaikkien vakuutettujen henkilöiden riskien 
poolijärjestelyt. Yksi tekijöistä, joiden 
pohjalta vakuutusyhtiöt tarjoavat 
vakuutustuotteita ja -palveluja, on 
riskinarviointi, joka perustuu riittävien 
historiallisten korvausvaatimustietojen 
saatavuuteen. Laadukkaan datan 
saatavuuden puute tai riittämätön määrä 
voi olla syy siihen, miksi 
vakuutustuotteiden kehittäminen uusille ja 
kehitteillä oleville teknologioille on aluksi 
vaikeaa. Uusien teknologioiden luoman 
datan parempi saatavuus ja sen käytön 
optimointi yhdessä asianmukaisesti 
dokumentoidun tiedon antamista 
koskevan velvoitteen kanssa kuitenkin 
parantaa vakuuttajien kykyä nousevien 
riskien mallintamiseen ja 
innovatiivisemman vakuutusturvan 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 20 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet 
vakuuttajat erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen 
korvausrahasto, josta täytetään noiden 
tapausten erityistarpeet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 244
Sergey Lagodinsky

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 20 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
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sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen 
korvausrahasto, josta täytetään noiden 
tapausten erityistarpeet.

sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. Jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan erityinen 
korvausrahasto, jolla täydennetään 
vastuuvakuutuksen kattavuutta sen 
varmistamiseksi, että vahinkojen johdosta 
voidaan maksaa korvauksia tapauksissa, 
joita vakuutus ei kata. Oikeusvarmuuden 
takaamiseksi ja sen velvoitteen 
täyttämiseksi, jonka mukaan on annettava 
tietoja kaikille vaikutusten kohteena 
oleville henkilöille, asiaankuuluvien 
vakuutuksen ja rahaston olemassaolo 
asetetaan julkisesti nähtäville yksilöllisen 
rekisteröintinumeron avulla, joka on 
kirjattu erityiseen unionin rekisteriin ja 
jonka avulla jokainen tekoälyjärjestelmän 
kanssa vuorovaikutuksessa oleva henkilö 
voi saada tietoja haitan tai vahingon 
aiheutuessa noudatettavista 
toimintatavoista, tähän liittyvistä vastuun 
rajoituksista, operaattorin nimistä ja 
tehtävistä sekä kaikista muista 
asiaankuuluvista asioista.

Or. en

Tarkistus 245
Marion Walsmann

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 20 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
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markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen 
korvausrahasto, josta täytetään noiden 
tapausten erityistarpeet.

markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon.

Or. de

Tarkistus 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 20 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon.
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säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen 
korvausrahasto, josta täytetään noiden 
tapausten erityistarpeet.

Or. fr

Tarkistus 247
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 20 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen korvausrahasto, 
josta täytetään noiden tapausten 
erityistarpeet.

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puutteen vuoksi 
olisi tutkittava, miten ja millä 
edellytyksillä vastuu on 
vakuutuskelpoinen. On jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. ”Kaikille sopivaa” 
ratkaisua on kuitenkin vaikea kuvitella, ja 
vakuutusmarkkinat tarvitsevat 
mukautumisaikaa. Komission olisi 
tiiviissä yhteistyössä 
vakuutusmarkkinoiden kanssa kehitettävä 
innovoivia vakuutustuotteita, joilla 
voitaisiin sulkea vakuutuksissa oleva 
aukko. Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen korvausrahasto, 
josta täytetään noiden tapausten 
erityistarpeet.
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Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 20 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen korvausrahasto, 
josta täytetään noiden tapausten 
erityistarpeet.

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta, esimerkiksi algoritmien 
päivittämisen tai tietojen anonymisoinnin 
vuoksi, on jo olemassa vakuutustuotteita, 
joita kehitetään alakohtaisesti ja 
tapauskohtaisesti teknologian kehittyessä. 
Monet vakuuttajat erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen korvausrahasto, 
josta täytetään noiden tapausten 
erityistarpeet.

Or. fr

Tarkistus 249
Daniel Buda

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 20 kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, joissa korvaus 
merkittävästi ylittää tässä asetuksessa 
säädetyt enimmäismäärät, jäsenvaltioita 
olisi kannustettava perustamaan 
rajoitetuksi ajaksi erityinen korvausrahasto, 
josta täytetään noiden tapausten 
erityistarpeet.

20) Historiallisen 
korvaushakemusdatan puuttumisesta 
huolimatta on jo olemassa 
vakuutustuotteita, joita kehitetään 
alakohtaisesti ja tapauskohtaisesti 
teknologian kehittyessä. Monet vakuuttajat 
erikoistuvat tiettyihin 
markkinasegmentteihin (esimerkiksi pk-
yritykset) tai tarjoamaan vakuutusturvaa 
tietyille tuotetyypeille (esimerkiksi 
sähkölaitteet), mikä merkitsee, että 
vakuutetulle on yleensä saatavilla 
vakuutustuote. Jos tarvitaan 
uudentyyppistä vakuutusta, 
vakuutusmarkkinat kehittävät ja tarjoavat 
sopivan ratkaisun ja sulkevat siten 
vakuutuksissa olevan aukon. 
Poikkeustapauksissa, kuten kollektiivisia 
vahinkoja aiheuttavassa tilanteessa, joissa 
korvaus merkittävästi ylittää tässä 
asetuksessa säädetyt enimmäismäärät, 
jäsenvaltioita olisi kannustettava 
perustamaan rajoitetuksi ajaksi erityinen 
korvausrahasto, josta täytetään noiden 
tapausten erityistarpeet.

Or. ro

Tarkistus 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Päätöslauselmaesitys
Liite I – B osa – johdanto-osan 21 kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21) On äärimmäisen tärkeää, että kaikki 
tämän säädöksen myöhemmät muutokset 
kulkevat käsi kädessä 
tuotevastuudirektiivin tarvittavan 
uudelleentarkastelun kanssa. 
Tekoälyjärjestelmien käyttöönottajia 
koskevan uuden vastuujärjestelyn 
käyttöönotto edellyttää, että tämän 
asetuksen säännökset ja 

21) On äärimmäisen tärkeää, että kaikki 
tämän säädöksen myöhemmät muutokset 
kulkevat käsi kädessä 
tuotevastuudirektiivin tarvittavan 
uudelleentarkastelun kanssa. 
Tekoälyjärjestelmien frontend-
operaattoria ja backend-operaattoria 
koskevan uuden vastuujärjestelyn 
käyttöönotto edellyttää, että tämän 
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tuotevastuudirektiivin uudelleentarkastelu 
koordinoidaan tiiviisti sekä asiasisällön että 
lähestymistavan osalta, jotta ne 
muodostavat yhdessä tekoälyjärjestelmiä 
koskevan johdonmukaisen 
vastuukehyksen, jossa saatetaan 
tasapainoon valmistajan, käyttöönottajan 
ja vaikutusten kohteena olevan henkilön 
edut vastuuriskin osalta. 
Tekoälyjärjestelmän, käyttöönottajan, 
valmistajan, kehittäjän, vian, tuotteen ja 
palvelun määritelmien mukauttaminen ja 
virtaviivaistaminen kaikessa 
lainsäädännössä on siten tarpeen.

asetuksen säännökset ja 
tuotevastuudirektiivin uudelleentarkastelu 
koordinoidaan tiiviisti sekä asiasisällön että 
lähestymistavan osalta, jotta ne 
muodostavat yhdessä tekoälyjärjestelmiä 
koskevan johdonmukaisen 
vastuukehyksen.

Or. en


