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Grozījums Nr. 1
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
1.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 169. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
3.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2019. gada 20. maija 
Direktīvu (ES) 2019/770 par dažiem 
digitālā satura un digitālo pakalpojumu 
piegādes līgumu aspektiem,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
4.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīgumu par labāku 
likumdošanas procesu un labāka 
regulējuma pamatnostādnes,

Or. en
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Grozījums Nr. 4
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
23.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Tiesas (pirmā palāta) 
2009. gada 4. jūnija spriedumu lietā 
Moteurs Leroy Somer pret Dalkia France 
un Ace Europe (lieta C-285/08),

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
23.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 
27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar 
ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un 
profesiju1a, 

____________________
1a OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
23.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā direktīvas par 
vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības, kā arī piekļuves 
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precēm un pakalpojumiem, jautājumos,

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
23.c norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā dažādus patērētāju 
tiesību aizsardzības noteikumus, 
piemēram, Negodīgas komercprakses 
direktīvu (Direktīva 2005/29/EK) un 
Patērētāju tiesību direktīvu (Direktīva 
2011/83/ES),

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
23.d norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Direktīvu 2009/48/EK 
par rotaļlietu drošumu,

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
23.e norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropadomes lēmumu 
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2017/745 par medicīnas ierīcēm, ar ko 
groza Direktīvu 2001/83/EK un ko 
piemēro no 2020. gada 26. maija,

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā jēdzienam "atbildība" ir 
būtiska divējāda loma mūsu ikdienas 
dzīvē — no vienas puses, tas nodrošina, ka 
persona, kurai nodarīts kaitējums vai 
zaudējumi, var pieprasīt kompensāciju no 
puses, kura ir atbildīga par šo nodarīto 
kaitējumu vai zaudējumiem un, no otras 
puses, tas paredz ekonomiskus stimulus 
fiziskām un juridiskām personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus;

A. tā kā jēdzienam "atbildība" ir 
būtiska divējāda loma mūsu ikdienas 
dzīvē — no vienas puses, tas nodrošina, ka 
persona, kurai nodarīts kaitējums vai 
zaudējumi, var pieprasīt un saņemt 
kompensāciju no puses, kura ir atbildīga 
par šo nodarīto kaitējumu vai zaudējumiem 
un, no otras puses, tas paredz ekonomiskus 
stimulus fiziskām un juridiskām personām, 
lai tās izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus vai lai tās savā rīcībā ņemtu 
vērā risku, ka tām var nākties izmaksāt 
kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā jēdzienam "atbildība" ir 
būtiska divējāda loma mūsu ikdienas 
dzīvē — no vienas puses, tas nodrošina, ka 
persona, kurai nodarīts kaitējums vai 
zaudējumi, var pieprasīt kompensāciju no 
puses, kura ir atbildīga par šo nodarīto 
kaitējumu vai zaudējumiem un, no otras 

A. tā kā jēdzienam "atbildība" ir 
būtiska divējāda loma mūsu ikdienas 
dzīvē — no vienas puses, tas nodrošina, ka 
persona, kurai nodarīts kaitējums vai 
zaudējumi, var pieprasīt kompensāciju no 
puses, kura ir atbildīga par šo nodarīto 
kaitējumu vai zaudējumiem un, no otras 
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puses, tas paredz ekonomiskus stimulus 
fiziskām un juridiskām personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus;

puses, tas paredz stimulus fiziskām un 
juridiskām personām, lai tās izvairītos 
nodarīt kaitējumu vai zaudējumus, un 
demotivē bezatbildīgu rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā mākslīgais intelekts un 
algoritmisku lēmumu pieņemšana rada 
jaunas patērētāju un sociālās problēmas 
un vēl vairāk saasina pašreizējās 
problēmas (piemēram, saistībā ar 
privātumu, rīcības izsekošanu), kurām 
politikas veidotājiem būtu jāpievērš īpaša 
uzmanība; tā kā noteikumiem par 
atbildību ir liela nozīme, lai iedzīvotāji 
spētu uzticēties mākslīgā intelekta 
tehnoloģijām un iesaistītajiem 
uzņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam ir jāveido uzticība 
produktu un pakalpojumu, arī digitālo 
tehnoloģiju, drošībai, uzticamībai un 
konsekvencei, lai panāktu līdzsvaru starp 
potenciālo cietušo efektīvu aizsardzību pret 
kaitējumu vai zaudējumiem, un vienlaikus 
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produktus vai pakalpojumus; tā kā jebkura 
atbildības regulējuma galējam mērķim 
jābūt nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas 
tehnoloģijas, produktus vai pakalpojumus, 
jo īpaši mākslīgā intelekta nozarē; tā kā 
jebkura atbildības regulējuma galējam 
mērķim jābūt nodrošināt patērētāju 
aizsardzību un juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus; tā kā jebkura 
atbildības regulējuma galējam mērķim 
jābūt nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
civiltiesiskās atbildības tiesiskajam 
regulējumam jānodrošina līdzsvars starp 
potenciālo cietušo efektīvu aizsardzību pret 
kaitējumu vai zaudējumiem un vienlaikus 
jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu uzņēmumiem, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem, iespēju 
izstrādāt jaunas tehnoloģijas, produktus vai 
pakalpojumus; tā kā tas palīdzēs veidot 
uzticēšanos un radīs stabilitāti 
ieguldījumiem; tā kā jebkura atbildības 
regulējuma galējam mērķim jābūt 
nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

Or. bg

Grozījums Nr. 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
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B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus; tā kā jebkura 
atbildības regulējuma galējam mērķim 
jābūt nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

B. tā kā jebkura atbildības regulējuma 
mērķim jābūt nodrošināt juridisko 
noteiktību visām pusēm — gan ražotājam 
un tehnoloģiju ieviesējam, gan arī skartajai 
personai vai jebkurai trešai pusei; tā kā uz 
šo regulējumu nevar attiecināt tikai ar 
peļņu saistītus apsvērumus un tā kā viens 
no mērķiem ir sabiedrībai pieejamo 
produktu bīstamības potenciāla 
ierobežošana;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus; tā kā 
jebkura atbildības regulējuma galējam 
mērķim jābūt nodrošināt juridisko 
noteiktību visām pusēm — gan ražotājam 
un tehnoloģiju ieviesējam, gan arī 
skartajai personai vai jebkurai trešai pusei;

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina, lai 
skartās personas ir pienācīgi aizsargātas 
pret zaudējumiem un lai tās varētu 
pieprasīt kompensāciju visos gadījumos, 
kad tas šķiet pamatoti, jebkura atbildības 
regulējuma galējam mērķim jābūt 
nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam, izgatavotājam, 
attīstītājam, programmētājam, pēdējā 
posma operatoram, pirmā posma 
operatoram, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

Or. en

Grozījums Nr. 17
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus; tā kā jebkura 
atbildības regulējuma galējam mērķim 
jābūt nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus; tā kā jebkura 
atbildības regulējuma galējam mērķim 
jābūt nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan attīstītājam, gan arī 
skartajai personai vai jebkurai trešai pusei;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus; tā kā jebkura 
atbildības regulējuma galējam mērķim 
jābūt nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un tehnoloģiju 
ieviesējam, gan arī skartajai personai vai 
jebkurai trešai pusei;

B. tā kā jebkuram uz nākotni vērstam 
atbildības regulējumam jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
un taisnīgu aizsardzību pret kaitējumu vai 
zaudējumiem un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus; tā kā jebkura 
atbildības regulējuma galējam mērķim 
jābūt nodrošināt juridisko noteiktību visām 
pusēm — gan ražotājam un operatoram, 
gan arī skartajai personai vai jebkurai trešai 
pusei;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā pirms visām Savienības 
likumdošanas darbībām, kas ir saistītas ar 
atbildības tiešu nodošanu attiecībā uz MI 
sistēmām, būtu jāveic analīze un 
jāapspriežas ar dalībvalstīm par ierosināto 
noteikumu atbilstību ekonomikas, 
tiesiskajiem un sociālajiem nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
Cb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Cb. tā kā par mākslīgajam intelektam 
piemērojamais civiltiesiskās atbildības 
režīms būtu jāapspriež plašās publiskās 
debatēs, ņemot vērā ētikas, tiesiskos, 
ekonomikas un sociālos aspektus, lai 
nepieļautu pārpratumus un novērstu 
nepamatotas bažas, kas iedzīvotājiem var 
rasties saistībā ar šo tehnoloģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā dalībvalsts tiesību sistēma var 
atbrīvot no atbildības konkrētus 
dalībniekus vai paredzēt lielākā mērā 
objektīvu atbildību par konkrētām 
darbībām; tā kā atbildība neatkarīgi no 
vainas nozīmē, ka puse var būt atbildīga 
neatkarīgi no vainas; tā kā daudzu valstu 
saistību tiesības paredz, ka atbildētājs ir 
atbildīgs neatkarīgi no vainas, ja 
materializējas risks, ko attiecīgais 
atbildētājs ir radījis sabiedrībai, piemēram, 
saistībā ar automobiļiem vai bīstamu 
darbību veidā, vai ko tas nevar kontrolēt, 
piemēram, saistībā ar dzīvniekiem;

D. tā kā dalībvalsts tiesību sistēma var 
atbrīvot no atbildības konkrētus 
dalībniekus vai paredzēt lielākā mērā 
objektīvu atbildību par konkrētām 
darbībām; tā kā atbildība neatkarīgi no 
vainas nozīmē, ka puse var būt atbildīga 
neatkarīgi no vainas; tā kā daudzu valstu 
saistību tiesības paredz, ka atbildētājs ir 
atbildīgs neatkarīgi no vainas, ja 
materializējas risks, ko attiecīgais 
atbildētājs ir radījis sabiedrībai, piemēram, 
saistībā ar automobiļiem vai bīstamu 
darbību veidā, vai ko tas nevar kontrolēt, 
piemēram, saistībā ar dzīvniekiem; tā kā 
persona, kas kontrolē darbības riskus vai 
par tiem atbild, ir noteikti atbildīga;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā dalībvalsts tiesību sistēma var 
atbrīvot no atbildības konkrētus 
dalībniekus vai paredzēt lielākā mērā 
objektīvu atbildību par konkrētām 
darbībām; tā kā atbildība neatkarīgi no 
vainas nozīmē, ka puse var būt atbildīga 
neatkarīgi no vainas; tā kā daudzu valstu 
saistību tiesības paredz, ka atbildētājs ir 
atbildīgs neatkarīgi no vainas, ja 
materializējas risks, ko attiecīgais 
atbildētājs ir radījis sabiedrībai, piemēram, 
saistībā ar automobiļiem vai bīstamu 
darbību veidā, vai ko tas nevar kontrolēt, 
piemēram, saistībā ar dzīvniekiem;

D. tā kā dalībvalsts tiesību sistēma var 
modulēt konkrētu dalībnieku atbildību vai 
paredzēt lielākā mērā objektīvu atbildību 
par konkrētām darbībām; tā kā atbildība 
neatkarīgi no vainas nozīmē, ka puse var 
būt atbildīga neatkarīgi no vainas; tā kā 
daudzu valstu saistību tiesības paredz, ka 
atbildētājs ir atbildīgs neatkarīgi no vainas, 
ja materializējas risks, ko attiecīgais 
atbildētājs ir radījis sabiedrībai, piemēram, 
saistībā ar automobiļiem vai bīstamu 
darbību veidā, vai ko tas nevar kontrolēt, 
piemēram, saistībā ar dzīvniekiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 23
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmu jēdziens ietver lielu grupu dažādu 
tehnoloģiju, tostarp vienkāršu statistiku, 
mašīnmācīšanos un mašīnu dziļo 
mācīšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmas rada būtiskas juridiskas problēmas 
spēkā esošā atbildības regulējuma jomā un 
var radīt situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības dēļ būtu ārkārtīgi dārgi 
vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai to, kurš kods vai ieguldījums galu galā 
ir novedis pie kaitnieciskās darbības;

E. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmas un citas jaunas digitālās 
tehnoloģijas, piemēram, lietu internets vai 
sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas, rada 
būtiskas juridiskas problēmas spēkā esošā 
atbildības regulējuma jomā un var radīt 
situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības, sarežģītības, 
atjaunojumu vai darbības gaitas 
pašmācīšanās rezultātā ieviestu izmaiņu, 
ierobežotas prognozējamības un 
neaizsargātības pret kiberdrošības 
draudiem dēļ ir ārkārtīgi grūti vai pat 
neiespējami noteikt pusi, kura kontrolējusi 
ar MI sistēmu saistīto risku, vai to, kurš 
kods vai ieguldījums galu galā ir novedis 
pie kaitnieciskās darbības;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmas rada būtiskas juridiskas problēmas 
spēkā esošā atbildības regulējuma jomā un 
var radīt situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības dēļ būtu ārkārtīgi dārgi 
vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai to, kurš kods vai ieguldījums galu galā 
ir novedis pie kaitnieciskās darbības;

E. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmas rada būtiskas juridiskas problēmas 
spēkā esošā atbildības regulējuma jomā un 
var radīt situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības dēļ būtu ārkārtīgi dārgi 
vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai to, kurš kods vai ieguldījums galu galā 
ir novedis pie kaitnieciskās darbības; tā kā 
šie faktori varētu apgrūtināt saiknes starp 
kaitējumu un izraisošo rīcību noteikšanu, 
kā dēļ cietušie varētu nesaņemt pienācīgu 
kompensāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmas rada būtiskas juridiskas problēmas 
spēkā esošā atbildības regulējuma jomā un 
var radīt situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības dēļ būtu ārkārtīgi dārgi 
vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai to, kurš kods vai ieguldījums galu galā 
ir novedis pie kaitnieciskās darbības;

E. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmas rada būtiskas juridiskas problēmas 
spēkā esošā atbildības regulējuma jomā un 
var radīt situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības dēļ būtu ārkārtīgi grūti 
vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai to, kurš kods, ieguldījums vai dati galu 
galā ir noveduši pie kaitnieciskās darbības, 
kas būtu jānovērš, pateicoties 
attiecīgajiem pārredzamības un 
informācijas pienākumiem, kas 
jāuzņemas atbildīgajām personām;

Or. en



AM\1205914LV.docx 15/150 PE652.460v01-00

LV

Grozījums Nr. 27
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmas rada būtiskas juridiskas problēmas 
spēkā esošā atbildības regulējuma jomā un 
var radīt situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības dēļ būtu ārkārtīgi dārgi 
vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai to, kurš kods vai ieguldījums galu galā 
ir novedis pie kaitnieciskās darbības;

E. tā kā konkrētas MI sistēmas rada 
būtiskas juridiskas problēmas spēkā esošā 
atbildības regulējuma jomā un var radīt 
situācijas, kurās šādu sistēmu 
nepārredzamības dēļ būtu ārkārtīgi dārgi 
vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai to, kurš kods vai ieguldījums galu galā 
ir novedis pie kaitnieciskās darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā MI lietotņu daudzveidība un 
ļoti dažādie riski, kurus rada šī 
tehnoloģija, sarežģī vienota risinājuma 
rašanu, kas būtu piemērots visiem 
riskiem; tā kā šajā saistībā būtu jāpieņem 
pieeja, kuras ietvaros izmanto 
eksperimentus, izmēģinājumus un 
"regulatīvās smilškastes", lai rastu 
samērīgus un uz pierādījumiem balstītus 
risinājumus, kas pēc vajadzības ir 
piemēroti konkrētām situācijām un 
nozarēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā skaidru noteikumu par riska 
ierobežojumu neesība var radīt juridisko 
nenoteiktību uzņēmumiem, kas ES tirgū 
piedāvā MI sistēmas, un apdraudēt 
personas, kuras izmanto šīs sistēmas;

Or. bg

Grozījums Nr. 30
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā minētās grūtības rada MI 
sistēmas un citu MI sistēmu un sistēmu, 
kas nav MI sistēmas, savienojamība, 
atkarība no ārējiem datiem, neaizsargātība 
pret kiberdrošības pārkāpumiem, kā arī MI 
sistēmu arvien pieaugošā autonomija, ko 
veicina mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas;

F. tā kā minētās grūtības rada MI 
sistēmu un sistēmu, kas nav MI sistēmas, 
atkarība no ārējiem datiem un pakļautība 
nepilnībām, kuru rada neaizsargātība pret 
kiberdrošības pārkāpumiem, kā arī arvien 
autonomāku MI sistēmu izstrāde, cita 
starpā izmantojot mašīnmācīšanās un 
mašīnu dziļās mācīšanās paņēmienus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
Fa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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Fa. tā kā juridiskā noteiktība ir būtisks 
nosacījums uz MI balstītas tehnoloģijas 
dinamiskai attīstībai un šīs tehnoloģijas 
praktiskai izmantošanai ikdienā; tā kā 
lietotājam ir jābūt pārliecinātam, ka MI 
sistēmu radītie iespējamie zaudējumi ir 
segti ar atbilstīgu apdrošināšanu un ka ir 
noteikts tiesisks veids atlīdzības 
saņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā pārdomāti ētikas standarti 
attiecībā uz MI sistēmām kopā ar 
pamatotām un taisnīgām kompensācijas 
procedūrām var palīdzēt risināt šādas 
juridiskās problēmas; tā kā taisnīgas 
atbildības procedūras nozīmē to, ka visām 
personām, kurām MI sistēmas ir 
nodarījušas kaitējumu vai kuru īpašumam 
MI sistēmas ir radījušas zaudējumus, 
jānodrošina vienāds aizsardzības līmenis 
salīdzinājumā ar gadījumiem, kuri ar MI 
sistēmu nav saistīti,

G. tā kā pārdomāti ētikas standarti 
attiecībā uz MI sistēmām kopā ar 
pamatotām un taisnīgām kompensācijas 
procedūrām var palīdzēt risināt šādas 
juridiskās problēmas un izskaust risku, ka 
lietotāji varētu nevēlēties pieņemt jauno 
tehnoloģiju; tā kā taisnīgas atbildības 
procedūras nozīmē to, ka visām personām, 
kurām MI sistēmas ir nodarījušas 
kaitējumu vai kuru īpašumam MI sistēmas 
ir radījušas zaudējumus, jānodrošina 
vienāds aizsardzības līmenis salīdzinājumā 
ar gadījumiem, kuri ar MI sistēmu nav 
saistīti,

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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G. tā kā pārdomāti ētikas standarti 
attiecībā uz MI sistēmām kopā ar 
pamatotām un taisnīgām kompensācijas 
procedūrām var palīdzēt risināt šādas 
juridiskās problēmas; tā kā taisnīgas 
atbildības procedūras nozīmē to, ka visām 
personām, kurām MI sistēmas ir 
nodarījušas kaitējumu vai kuru īpašumam 
MI sistēmas ir radījušas zaudējumus, 
jānodrošina vienāds aizsardzības līmenis 
salīdzinājumā ar gadījumiem, kuri ar MI 
sistēmu nav saistīti,

G. tā kā MI sistēmām ir jāatbilst spēkā 
esošajiem tiesību aktiem, turklāt pēc 
vajadzības ir jāpielāgo Savienības un 
valstu atbildības režīmi, lai garantētu 
pamatotu un taisnīgu kompensāciju 
skartajām personām; tā kā taisnīgas 
atbildības procedūras nozīmē to, ka visām 
personām, kurām MI sistēmas ir 
nodarījušas kaitējumu vai kuru īpašumam 
MI sistēmas ir radījušas zaudējumus, 
jānodrošina vienāds aizsardzības līmenis 
salīdzinājumā ar gadījumiem, kuri ar MI 
sistēmu nav saistīti,

Or. en

Grozījums Nr. 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā pārdomāti ētikas standarti 
attiecībā uz MI sistēmām kopā ar 
pamatotām un taisnīgām kompensācijas 
procedūrām var palīdzēt risināt šādas 
juridiskās problēmas; tā kā taisnīgas 
atbildības procedūras nozīmē to, ka visām 
personām, kurām MI sistēmas ir 
nodarījušas kaitējumu vai kuru īpašumam 
MI sistēmas ir radījušas zaudējumus, 
jānodrošina vienāds aizsardzības līmenis 
salīdzinājumā ar gadījumiem, kuri ar MI 
sistēmu nav saistīti,

G. tā kā pārdomāti ētikas standarti 
attiecībā uz MI sistēmām kopā ar 
pamatotām un taisnīgām kompensācijas 
procedūrām var palīdzēt risināt šādas 
juridiskās problēmas; tā kā taisnīgas 
atbildības procedūras nozīmē to, ka visām 
personām, kurām MI sistēmas ir 
nodarījušas materiālu vai nemateriālu 
kaitējumu, jānodrošina vienāds 
aizsardzības līmenis salīdzinājumā ar 
gadījumiem, kuri ar MI sistēmu nav 
saistīti,

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums



AM\1205914LV.docx 19/150 PE652.460v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā pārdomāti ētikas standarti 
attiecībā uz MI sistēmām kopā ar 
pamatotām un taisnīgām kompensācijas 
procedūrām var palīdzēt risināt šādas 
juridiskās problēmas; tā kā taisnīgas 
atbildības procedūras nozīmē to, ka visām 
personām, kurām MI sistēmas ir 
nodarījušas kaitējumu vai kuru īpašumam 
MI sistēmas ir radījušas zaudējumus, 
jānodrošina vienāds aizsardzības līmenis 
salīdzinājumā ar gadījumiem, kuri ar MI 
sistēmu nav saistīti,

G. tā kā pārdomāti ētikas standarti 
attiecībā uz MI sistēmām kopā ar 
pamatotām un taisnīgām kompensācijas 
procedūrām var palīdzēt risināt šādas 
juridiskās problēmas; tā kā taisnīgas 
kompensācijas procedūras nozīmē to, ka 
visām personām, kurām MI sistēmas ir 
nodarījušas kaitējumu vai kuru īpašumam 
MI sistēmas ir radījušas zaudējumus, 
jānodrošina vienāds aizsardzības līmenis 
salīdzinājumā ar gadījumiem, kuri ar MI 
sistēmu nav saistīti,

Or. en

Grozījums Nr. 36
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā nākotnes tiesiskajā 
regulējumā ir jāņem vērā visu iesaistīto 
dalībnieku intereses; tā kā turpmāku 
likumdošanas pasākumu 
priekšnoteikumam ir jābūt rūpīgai 
analīzei ietekmes novērtējuma ietvaros 
par jebkāda jauna tiesiskā regulējuma 
sekām visiem dalībniekiem; tā kā jo īpaši 
MVU un jaunuzņēmumu būtiskā nozīme 
Eiropas ekonomikā pamato stingri 
samērīgu pieeju, lai šie uzņēmumi varētu 
attīstīties un ieviest inovācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
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Ga apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ga. tā kā mākslīgā intelekta 
civiltiesiskās atbildības standartiem ir 
jācenšas rast līdzsvaru starp sabiedrības 
aizsardzību un stimuliem uzņēmumiem 
ieguldīt inovācijās, jo īpaši MI sistēmās;

Or. ro

Grozījums Nr. 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
Gb apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Gb. tā kā MI sistēmu radīto zaudējumu 
upuriem savukārt ir jābūt tiesībām uz 
atlīdzību un pilnu kompensāciju par 
zaudējumiem un kaitējumu, ko viņi ir 
cietuši;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz globālām 

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā papildus jautājumam par vienotā 
preču un pakalpojumu tirgus veicināšanu 
un labāku aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanu, lai garantētu riska 
maksimālu samazināšanu un paredzētu 
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problēmām (piemēram, klimata pārmaiņas, 
bads);

pienācīgu kompensāciju par ciestajiem 
zaudējumiem; tā kā uz MI balstītas 
tehnoloģijas varētu uzlabot mūsu dzīvi 
gandrīz visās nozarēs, sākot no personiskās 
sfēras (piemēram, personalizēta izglītība, 
fiziskās sagatavotības programmas) līdz 
globālām problēmām (piemēram, klimata 
pārmaiņas, bads);

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz globālām 
problēmām (piemēram, klimata 
pārmaiņas, bads);

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā, 
darbavietā un ekonomikā, ir viens no 
būtiskiem jautājumiem pašreizējā politikas 
darba kārtībā; tā kā uz MI balstītas 
tehnoloģijas varētu un tām būtu jācenšas 
uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās nozarēs, 
sākot no personiskās sfēras (piemēram, 
personalizēta izglītība, palīdzība 
neaizsargātām personām, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz darba 
videi (piemēram, garlaicīgu un 
vienveidīgu uzdevumu atvieglošana) un 
līdz globālām problēmām (piemēram, 
klimata krīze, bads);

Or. en

Grozījums Nr. 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz globālām 
problēmām (piemēram, klimata pārmaiņas, 
bads);

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā, jo īpaši 
publiskajā telpā, digitālā, tiesiskā un 
finansiālā mijiedarbībā, darbavietā vai 
medicīnas jomā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība) un 
profesionālās jomas (atbrīvojot no 
uzdevumiem, kas atkārtojas) līdz pat 
globālām problēmām (piemēram, klimata 
pārmaiņas, uzturs);

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz globālām 
problēmām (piemēram, klimata 
pārmaiņas, bads);

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras līdz 
globālām problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz globālām 
problēmām (piemēram, klimata pārmaiņas, 
bads);

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas, kredīta 
piešķiršana vai tiesas nolēmumi) līdz 
globālām problēmām (piemēram, klimata 
pārmaiņas, bads);

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Caterina Chinnici

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz globālām 
problēmām (piemēram, klimata pārmaiņas, 
bads);

1. uzskata, ka uzdevums, kas saistīts 
ar MI sistēmu ieviešanu sabiedrībā un 
ekonomikā, ir viens no būtiskākajiem 
jautājumiem pašreizējā politikas darba 
kārtībā; tā kā uz MI balstītas tehnoloģijas 
varētu uzlabot mūsu dzīvi gandrīz visās 
nozarēs, sākot no personiskās sfēras 
(piemēram, personalizēta izglītība, fiziskās 
sagatavotības programmas) līdz globālām 
problēmām (piemēram, klimata pārmaiņas, 
veselības aprūpe, bads);

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts



PE652.460v01-00 24/150 AM\1205914LV.docx

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
principiem balstītiem un uz nākotni 
vērstiem tiesību aktiem visā ES attiecībā uz 
visām MI sistēmām; uzskata — lai gan ar 
konkrētām nozarēm saistīts regulējums 
dažādiem iespējamajiem lietojumiem ir 
vēlams, šķiet, ir vajadzīgs uz kopīgiem 
principiem balstīts horizontāls tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā un efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības;

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
principiem balstītiem un uz nākotni 
vērstiem tiesību aktiem visā ES attiecībā uz 
visām MI sistēmām; uzskata — lai gan ar 
konkrētām nozarēm saistīts regulējums 
dažādiem iespējamajiem lietojumiem ir 
vēlams, šķiet, ir vajadzīgs uz kopīgiem 
principiem balstīts horizontāls tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā, efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības un nodrošinātu juridisko 
skaidrību, turklāt tiesiskajā regulējumā 
būtu tikai jānovērš pašreizējās juridiskās 
nepilnības;

Or. de

Grozījums Nr. 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
principiem balstītiem un uz nākotni 
vērstiem tiesību aktiem visā ES attiecībā uz 
visām MI sistēmām; uzskata — lai gan ar 
konkrētām nozarēm saistīts regulējums 
dažādiem iespējamajiem lietojumiem ir 
vēlams, šķiet, ir vajadzīgs uz kopīgiem 
principiem balstīts horizontāls tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā un efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības;

2. ir stingri pārliecināts — lai novērstu 
MI sistēmu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
nākotni vērstiem un uz tiem principiem 
balstītiem tiesību aktiem visā ES attiecībā 
uz šīm sistēmām, kuri noteikti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā un 
ziņojumā ar ieteikumiem Komisijai par 
mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju ētisko aspektu sistēmu1a; 
uzskata, ka ir vajadzīgs uz šādiem 
kopīgiem principiem balstīts horizontāls 
tiesiskais regulējums, lai ieviestu vienādus 
standartus visā Savienībā un efektīvi 
aizsargātu mūsu Eiropas vērtības;

_____________
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1a 2020/2012 (INL).

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
principiem balstītiem un uz nākotni 
vērstiem tiesību aktiem visā ES attiecībā uz 
visām MI sistēmām; uzskata — lai gan ar 
konkrētām nozarēm saistīts regulējums 
dažādiem iespējamajiem lietojumiem ir 
vēlams, šķiet, ir vajadzīgs uz kopīgiem 
principiem balstīts horizontāls tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā un efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības;

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, kā arī novērstu regulējuma 
sadrumstalotību Savienībā, izšķiroša 
nozīme ir uz principiem balstītiem un uz 
nākotni vērstiem tiesību aktiem visā ES 
attiecībā uz visām MI sistēmām; 
uzskata — lai gan ar konkrētām nozarēm 
saistīts regulējums dažādiem 
iespējamajiem lietojumiem ir vēlams, šķiet, 
ir vajadzīgs uz kopīgiem principiem 
balstīts horizontāls un saskaņots tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā un efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības;

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
principiem balstītiem un uz nākotni 
vērstiem tiesību aktiem visā ES attiecībā uz 

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir 
vienotiem, uz principiem balstītiem un uz 
nākotni vērstiem tiesību aktiem visā ES 
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visām MI sistēmām; uzskata — lai gan ar 
konkrētām nozarēm saistīts regulējums 
dažādiem iespējamajiem lietojumiem ir 
vēlams, šķiet, ir vajadzīgs uz kopīgiem 
principiem balstīts horizontāls tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā un efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības;

attiecībā uz visām MI sistēmām; 
uzskata — lai gan ar konkrētām nozarēm 
saistīts regulējums dažādiem 
iespējamajiem lietojumiem ir vēlams, šķiet, 
ir vajadzīgs uz kopīgiem principiem 
balstīts horizontāls tiesiskais regulējums, 
lai ieviestu vienādus standartus visā 
Savienībā un efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības un iedzīvotāju tiesības;

Or. bg

Grozījums Nr. 49
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
principiem balstītiem un uz nākotni 
vērstiem tiesību aktiem visā ES attiecībā uz 
visām MI sistēmām; uzskata — lai gan ar 
konkrētām nozarēm saistīts regulējums 
dažādiem iespējamajiem lietojumiem ir 
vēlams, šķiet, ir vajadzīgs uz kopīgiem 
principiem balstīts horizontāls tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā un efektīvi aizsargātu mūsu 
Eiropas vērtības;

2. ir stingri pārliecināts — lai efektīvi 
izmantotu sniegtās priekšrocības un 
novērstu potenciālo ļaunprātīgu 
izmantošanu, izšķiroša nozīme ir uz 
principiem balstītiem un uz nākotni 
vērstiem tiesību aktiem visā ES attiecībā uz 
visām MI sistēmām; uzskata — lai gan ar 
konkrētām nozarēm saistīts regulējums 
dažādiem iespējamajiem lietojumiem ir 
vēlams, šķiet, ir vajadzīgs uz kopīgiem 
principiem balstīts horizontāls tiesiskais 
regulējums, lai ieviestu vienādus standartus 
visā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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3. norāda, ka jāpanāk digitālā vienotā 
tirgus pilnīga saskaņošana, jo digitālo vidi 
raksturo strauja pārrobežu dinamika un 
starptautiskās datu plūsmas; uzskata, ka 
Savienība mērķus saglabāt ES digitālo 
suverenitāti un veicināt Eiropā radītas 
digitālās inovācijas sasniegs vien tad, ja 
tiks pieņemti saskaņoti un kopīgi 
noteikumi;

3. norāda, ka jāpanāk digitālā vienotā 
tirgus pilnīga saskaņošana un pastāvīga 
atjaunināšana, jo digitālo vidi raksturo 
strauja pārrobežu dinamika un 
starptautiskās datu plūsmas; uzskata, ka 
Savienība mērķus saglabāt ES digitālo 
suverenitāti un veicināt Eiropā radītas 
digitālās inovācijas sasniegs vien tad, ja 
tiks pieņemti saskaņoti un kopīgi 
noteikumi atbilstīgi inovācijas kultūrai;

Or. ro

Grozījums Nr. 51
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. norāda, ka jāpanāk digitālā vienotā 
tirgus pilnīga saskaņošana, jo digitālo vidi 
raksturo strauja pārrobežu dinamika un 
starptautiskās datu plūsmas; uzskata, ka 
Savienība mērķus saglabāt ES digitālo 
suverenitāti un veicināt Eiropā radītas 
digitālās inovācijas sasniegs vien tad, ja 
tiks pieņemti saskaņoti un kopīgi 
noteikumi;

3. norāda, ka jāpanāk digitālā vienotā 
tirgus pilnīga saskaņošana, jo digitālo vidi 
raksturo strauja pārrobežu dinamika un 
starptautiskās datu plūsmas; uzskata, ka 
Savienība var palīdzēt sasniegt tādus 
mērķus kā spēju un kapacitātes veidošana 
Eiropas Savienībā, veicinot inovācijas 
Eiropā, ja tiks pieņemti saskaņoti un 
kopīgi noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a norāda, ka jau ir globāla 
sacensība mākslīgā intelekta jomā un ka 
Savienībai būtu tajā jāieņem vadoša 
pozīcija, izmantojot savu zinātnisko un 
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tehnoloģisko potenciālu; noteikti uzsver, 
ka tehnoloģiju attīstība nedrīkst notikt uz 
lietotāju aizsardzības pret MI ierīču un 
sistēmu radītajiem zaudējumiem rēķina; 
mudina starptautiskā līmenī veicināt 
civiltiesiskās atbildības standartus 
Savienībā izstrādātā MI kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka mākslīgais intelekts 
sabiedrībai sniegs iepriekš nepieredzētas 
iespējas un priekšrocības un ka ES 
lēmumu pieņēmēju mērķim vajadzētu būt 
Eiropas izvirzīšanai par pasaules līderi 
mākslīgā intelekta jomā; šajā saistībā 
uzsver, ka ir jāizstrādā skaidrs un 
prognozējams tiesiskais regulējums, kas 
efektīvi risina tehnoloģiskās problēmas, 
nekavējot inovācijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b uzskata, ka digitalizācijas un 
jaunu digitālo tehnoloģiju globālajā 
kontekstā Eiropas uzņēmumu 
konkurētspējai īpaši svarīga ir 
starptautiskā sadarbība ar mērķi panākt 
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standartizāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ir stingri pārliecināts, ka jaunie 
kopīgie noteikumi attiecībā uz MI 
sistēmām jāpieņem tikai regulas formā; 
uzskata, ka jautājums par atbildību 
gadījumos, kad kaitējumu vai zaudējumus 
radījusi MI sistēma, ir viens no 
būtiskākajiem jautājumiem, kas jārisina 
šajā regulējumā;

4. uzskata, ka atbildības režīms 
gadījumos, kad kaitējumu vai zaudējumus 
radījusi MI sistēma, ir būtisks šīs 
saskaņošanas aspekts un tādēļ tas 
jāizskata saistībā ar regulas pieņemšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Caterina Chinnici

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzsver pārredzamības principa 
būtisko nozīmi atbildības noteikumu 
kontekstā;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts



PE652.460v01-00 30/150 AM\1205914LV.docx

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas 
valstu un Savienības atbildības 
regulējuma noteikumu efektivitātei; 
uzskata, ka jāveic īpaši un koordinēti 
pielāgojumi, lai izvairītos no situācijām, 
kad personas, kurām vai kuru īpašumam 
nodarīts kaitējums, nesaņem kompensāciju;

Or. ro

Grozījums Nr. 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība, 
atjaunojumu gaitā ieviestas izmaiņas vai 
pašmācīšanās un patstāvība tomēr rada 
būtiskas problēmas; uzskata, ka jāveic īpaši 
pielāgojumi, lai izvairītos no situācijām, 
kad personas, kurām vai kuru īpašumam 
nodarīts materiāls vai nemateriāls 
kaitējums vai zaudējumi, nesaņem 
kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn
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Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība, kā arī lielais skaits iesaistīto 
dalībnieku tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi (ne 
tikai pašreizējā tiesiskajā regulējumā), lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

Or. bg

Grozījums Nr. 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
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5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām nodarīti miesas bojājumi, psihisks 
vai morāls kaitējums, vai kuru īpašumam 
nodarīts kaitējums, nesaņem kompensāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

5. uzskata, ka MI sistēmu sarežģītība, 
savienojamība, nepārredzamība, 
ietekmējamība un patstāvība tomēr rada 
būtiskas problēmas; uzskata, ka jāveic īpaši 
atbildības režīmu pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
patstāvība tomēr rada būtiskas problēmas; 
uzskata, ka jāveic īpaši pielāgojumi, lai 
izvairītos no situācijām, kad personas, 
kurām vai kuru īpašumam nodarīts 
kaitējums, nesaņem kompensāciju;

5. uzskata, ka nav nepieciešams 
pilnībā pārskatīt labi funkcionējošus 
atbildības režīmus, bet MI sistēmu 
sarežģītība, savienojamība, 
nepārredzamība, ietekmējamība un 
iespējamā patstāvība tomēr rada būtiskas 
problēmas; uzskata, ka jāveic īpaši 
pielāgojumi, lai izvairītos no situācijām, 
kad personas, kurām vai kuru īpašumam 
nodarīts kaitējums, nesaņem kompensāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmu nepārredzamība un 
autonomija praksē var ļoti apgrūtināt vai 
pat padarīt neiespējamu MI sistēmu radītu 
konkrētu kaitniecisku darbību izsekošanu 
līdz konkrētam cilvēka ieguldījumam vai 
lēmumiem izstrādes procesā; atgādina, ka 
atbilstīgi vispārpieņemtiem atbildības 
jēdzieniem šo šķērsli tomēr ir iespējams 
apiet, saucot pie atbildības personas, kuras 
rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmu nepārredzamība un 
autonomija praksē var ļoti apgrūtināt vai 
pat padarīt neiespējamu MI sistēmu radītu 
konkrētu kaitniecisku darbību izsekošanu 
līdz konkrētam cilvēka ieguldījumam vai 
lēmumiem izstrādes procesā; atgādina, ka 
šim ierobežojumam ir vēl lielāka ietekme 
uz skartajām personām, kuras nespēj 
noteikt cēloņsakarību starp zaudējumiem 
un iepriekšēju rīcību vai rīcības trūkumu; 
uzsver, ka atbilstīgi vispārpieņemtiem 
atbildības jēdzieniem šo šķērsli tomēr ir 
iespējams apiet, saucot pie atbildības 
personas, kuras rada, uztur vai kontrolē ar 
MI sistēmu saistīto risku;
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Or. en

Grozījums Nr. 65
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmu nepārredzamība un 
autonomija praksē var ļoti apgrūtināt vai 
pat padarīt neiespējamu MI sistēmu radītu 
konkrētu kaitniecisku darbību izsekošanu 
līdz konkrētam cilvēka ieguldījumam vai 
lēmumiem izstrādes procesā; atgādina, ka 
atbilstīgi vispārpieņemtiem atbildības 
jēdzieniem šo šķērsli tomēr ir iespējams 
apiet, saucot pie atbildības personas, kuras 
rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; šajā 
saistībā norāda, ka MI sistēmām nav 
nepieciešams piešķirt juridiskas personas 
statusu; uzskata, ka MI sistēmu 
nepārredzamība un autonomija praksē var 
ļoti apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu 
MI sistēmu radītu konkrētu kaitniecisku 
darbību izsekošanu līdz konkrētam cilvēka 
ieguldījumam vai lēmumiem izstrādes 
procesā; atgādina, ka atbilstīgi 
vispārpieņemtiem atbildības jēdzieniem šo 
šķērsli tomēr ir iespējams apiet, saucot pie 
atbildības personas, kuras rada, uztur vai 
kontrolē ar MI sistēmu saistīto risku;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
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vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmu nepārredzamība un 
autonomija praksē var ļoti apgrūtināt vai 
pat padarīt neiespējamu MI sistēmu radītu 
konkrētu kaitniecisku darbību izsekošanu 
līdz konkrētam cilvēka ieguldījumam vai 
lēmumiem izstrādes procesā; atgādina, ka 
atbilstīgi vispārpieņemtiem atbildības 
jēdzieniem šo šķērsli tomēr ir iespējams 
apiet, saucot pie atbildības personas, kuras 
rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmu nepārredzamība, 
savienojamība un autonomija praksē var 
ļoti apgrūtināt vai pat padarīt neiespējamu 
MI sistēmu radītu konkrētu kaitniecisku 
darbību izsekošanu līdz konkrētam cilvēka 
ieguldījumam vai lēmumiem izstrādes 
procesā; atgādina, ka atbilstīgi 
vispārpieņemtiem atbildības jēdzieniem ir 
jāņem vērā vērtību ķēžu sarežģītība; 
uzskata, ka šo šķērsli tomēr ir iespējams 
apiet, saucot pie atbildības personas, kuras 
rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

Or. bg

Grozījums Nr. 67
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmu nepārredzamība un 
autonomija praksē var ļoti apgrūtināt vai 
pat padarīt neiespējamu MI sistēmu radītu 
konkrētu kaitniecisku darbību izsekošanu 
līdz konkrētam cilvēka ieguldījumam vai 
lēmumiem izstrādes procesā; atgādina, ka 
atbilstīgi vispārpieņemtiem atbildības 
jēdzieniem šo šķērsli tomēr ir iespējams 
apiet, saucot pie atbildības personas, kuras 

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmas, kas izstrādātas tā, lai tās 
būtu pārbaudāmas un jebkurā laikā būtu 
atvērtas cilvēka operatora darbībām, var 
atbalstīt MI sistēmu radītu konkrētu 
kaitniecisku darbību izsekošanu līdz 
konkrētam ieguldījumam vai lēmumiem 
izstrādes procesā; atgādina, ka atbilstīgi 
vispārpieņemtiem atbildības jēdzieniem 
tomēr ir iespējams apiet šķēršļus, kas to 
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rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

kavē, saucot pie atbildības personas, kuras 
rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi vienmēr ir iznākums 
tam, ka kāds ir izveidojis vai ieviesis 
sistēmas vai iejaucies to darbībā; uzskata, 
ka MI sistēmu nepārredzamība un 
autonomija praksē var ļoti apgrūtināt vai 
pat padarīt neiespējamu MI sistēmu radītu 
konkrētu kaitniecisku darbību izsekošanu 
līdz konkrētam cilvēka ieguldījumam vai 
lēmumiem izstrādes procesā; atgādina, ka 
atbilstīgi vispārpieņemtiem atbildības 
jēdzieniem šo šķērsli tomēr ir iespējams 
apiet, saucot pie atbildības personas, kuras 
rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

6. norāda, ka visas fiziskās vai 
virtuālās darbības, ierīces vai procesi, ko 
vada MI sistēmas, tehniski var būt 
kaitējuma vai zaudējumu tiešais vai 
netiešais iemesls, taču šādas darbības, 
ierīces vai procesi gandrīz vienmēr ir 
iznākums tam, ka kāds ir izveidojis vai 
ieviesis sistēmas vai iejaucies to darbībā; 
uzskata, ka MI sistēmu nepārredzamība un 
autonomija praksē var ļoti apgrūtināt vai 
pat padarīt neiespējamu MI sistēmu radītu 
konkrētu kaitniecisku darbību izsekošanu 
līdz konkrētam cilvēka ieguldījumam vai 
lēmumiem izstrādes procesā; atgādina, ka 
atbilstīgi vispārpieņemtiem atbildības 
jēdzieniem šo šķērsli tomēr ir iespējams 
apiet, saucot pie atbildības personas, kuras 
rada, uztur vai kontrolē ar MI sistēmu 
saistīto risku;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju par 
defektīva produkta radīto kaitējumu; tādēļ 
norāda, ka minētā direktīva būtu jāizmanto 
arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, ja MI sistēma saskaņā ar šo 
direktīvu tiek atzīta par produktu; 
uzskata — ja nepieciešami APD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā; uzskata — lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko 
noteiktību, tā dēvētajam pēdējā posma 
operatoram būtu jāpiemēro tādi paši 
atbildības noteikumi kā ražotājam un 
attīstītājam;

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju par 
defektīva produkta radīto kaitējumu; tādēļ 
norāda, ka minētā direktīva būtu jāizmanto 
arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, ja MI sistēma saskaņā ar šo 
direktīvu tiek atzīta par produktu; ir 
nepieciešami PAD koriģējumi, un tie 
jāapspriež šīs direktīvas pārskatīšanas 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju par 
defektīva produkta radīto kaitējumu; tādēļ 
norāda, ka minētā direktīva būtu jāizmanto 
arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, ja MI sistēma saskaņā ar šo 
direktīvu tiek atzīta par produktu; 
uzskata — ja nepieciešami APD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā; uzskata — lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko noteiktību, 
tā dēvētajam pēdējā posma operatoram 
būtu jāpiemēro tādi paši atbildības 
noteikumi kā ražotājam un attīstītājam;

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju par 
defektīva produkta radīto kaitējumu; tādēļ 
norāda, ka minētā direktīva būtu jāizmanto 
arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, ja MI sistēma saskaņā ar šo 
direktīvu tiek atzīta par produktu; 
uzskata — ja nepieciešami PAD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā; uzskata — lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko noteiktību, 
tā dēvētajam pēdējā posma operatoram 
būtu jāpiemēro tādi paši atbildības 
noteikumi kā ražotājam un attīstītājam, 
neskarot samērīgu atbildību atbilstīgi to 
ieguldījumam, radot kaitējuma risku, ko 
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reglamentē šie noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju 
par defektīva produkta radīto kaitējumu; 
tādēļ norāda, ka minētā direktīva būtu 
jāizmanto arī attiecībā uz civiltiesiskās 
atbildības prasībām pret defektīvas MI 
sistēmas radītāju, ja MI sistēma saskaņā 
ar šo direktīvu tiek atzīta par produktu; 
uzskata — ja nepieciešami APD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā; uzskata — lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko noteiktību, 
tā dēvētajam pēdējā posma operatoram 
būtu jāpiemēro tādi paši atbildības 
noteikumi kā ražotājam un attīstītājam;

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) būtu jāpārstrādā, cita 
starpā pielāgojot terminu "produkts" un 
"kļūda" definīcijas, lai pret defektīvas MI 
sistēmas radītāju būtu iespējams izvirzīt 
civiltiesiskās atbildības prasības; 
Produktatbildības direktīvas koriģējumi 
jāapspriež šīs direktīvas pārskatīšanas 
laikā; uzskata — lai visā Savienībā 
nodrošinātu juridisko noteiktību, tā 
dēvētajam pēdējā posma operatoram būtu 
jāpiemēro tādi paši atbildības noteikumi kā 
ražotājam un attīstītājam;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju par 
defektīva produkta radīto kaitējumu; tādēļ 
norāda, ka minētā direktīva būtu jāizmanto 
arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir vairāk nekā 30 gadus 
izrādījusies efektīvs instruments, lai 
saņemtu kompensāciju par defektīva 
produkta radīto kaitējumu; tādēļ norāda, 
ka, tā kā minētā direktīva būtu jāizmanto 
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prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, ja MI sistēma saskaņā ar šo 
direktīvu tiek atzīta par produktu; 
uzskata — ja nepieciešami APD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā; uzskata — lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko 
noteiktību, tā dēvētajam pēdējā posma 
operatoram būtu jāpiemēro tādi paši 
atbildības noteikumi kā ražotājam un 
attīstītājam;

arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, tā ir jāatjaunina, lai ietvertu MI 
sistēmas; uzsver, ka ir nepieciešami PAD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā; norāda, ka pēdējā 
posma operators ne vienmēr ir arī 
ražotājs, jo tas var būt arī attīstītājs vai 
programmētājs, tādēļ uz pēdējā posma 
operatoru var pamatoti attiekties cits 
atbildības režīms, nevis PAD noteiktais;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju par 
defektīva produkta radīto kaitējumu; tādēļ 
norāda, ka minētā direktīva būtu jāizmanto 
arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, ja MI sistēma saskaņā ar šo 
direktīvu tiek atzīta par produktu; 
uzskata — ja nepieciešami APD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā; uzskata — lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko noteiktību, 
tā dēvētajam pēdējā posma operatoram 
būtu jāpiemēro tādi paši atbildības 
noteikumi kā ražotājam un attīstītājam;

7. uzskata, ka Produktatbildības 
direktīva (PAD) ir izrādījusies efektīvs 
instruments, lai saņemtu kompensāciju par 
defektīva produkta radīto kaitējumu; tādēļ 
norāda, ka minētā direktīva būtu jāizmanto 
arī attiecībā uz civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret defektīvas MI sistēmas 
radītāju, ja MI sistēma saskaņā ar šo 
direktīvu tiek atzīta par produktu; 
uzskata — ja nepieciešami PAD 
koriģējumi, tie jāapspriež šīs direktīvas 
pārskatīšanas laikā, ņemot vērā jaunos MI 
sistēmu civiltiesiskās atbildības 
standartus; uzskata — lai visā Savienībā 
nodrošinātu juridisko noteiktību, tā 
dēvētajam pēdējā posma operatoram būtu 
jāpiemēro tādi paši atbildības noteikumi kā 
ražotājam un attīstītājam;

Or. ro

Grozījums Nr. 74
Sergey Lagodinsky
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka dalībvalstīs spēkā 
esošās deliktu tiesības, kas paredz atbildību 
par vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni personām, 
kurām kaitējumu nodarījusi traucējoša 
trešā puse, piemēram, hakeris, vai kuru 
īpašumam kaitējumu nodarījusi šāda trešā 
puse, jo traucējums parasti tiek uzskatīts 
par rīcību, no kuras izriet atbildība par 
vainu; norāda, ka papildu atbildības 
noteikumi ir nepieciešami tikai gadījumos, 
kad trešā persona nav izsekojama vai ir bez 
mantas;

8. uzskata, ka dalībvalstīs spēkā 
esošās deliktu tiesības, kas paredz atbildību 
par vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni personām, 
kurām kaitējumu nodarījusi traucējoša 
trešā puse, piemēram, hakeris, vai kuru 
īpašumam kaitējumu nodarījusi šāda trešā 
puse, jo traucējums parasti tiek uzskatīts 
par rīcību, no kuras izriet atbildība par 
vainu; norāda, ka papildu atbildības 
noteikumi ir nepieciešami tikai gadījumos, 
kad trešā persona nav izsekojama vai ir bez 
mantas; tomēr precizē, ka tas neskar 
lietotnes lietotāja ļaunprātīgu rīcību vai 
rupju nolaidību un ka tas ir jāņem vērā 
papildus operatora vai ražotāja striktai 
atbildībai;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jiří Pospíšil

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka dalībvalstīs spēkā 
esošās deliktu tiesības, kas paredz atbildību 
par vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni personām, 
kurām kaitējumu nodarījusi traucējoša 
trešā puse, piemēram, hakeris, vai kuru 
īpašumam kaitējumu nodarījusi šāda trešā 
puse, jo traucējums parasti tiek uzskatīts 
par rīcību, no kuras izriet atbildība par 
vainu; norāda, ka papildu atbildības 
noteikumi ir nepieciešami tikai gadījumos, 
kad trešā persona nav izsekojama vai ir bez 

8. uzskata, ka dalībvalstīs spēkā 
esošās deliktu tiesības, kas paredz atbildību 
par vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni personām, 
kurām kaitējumu nodarījusi traucējoša 
trešā puse, piemēram, hakeris, vai kuru 
īpašumam kaitējumu nodarījusi šāda trešā 
puse, jo traucējums parasti tiek uzskatīts 
par rīcību, no kuras izriet atbildība par 
vainu; norāda, ka papildu atbildības 
noteikumi ir nepieciešami tikai gadījumos, 
kad trešā persona nav izsekojama vai ir bez 
mantas, vai gadījumos, kad skartajai 
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mantas; personai būtu nesamērīgi sarežģīti īstenot 
pierādīšanas pienākumu;

Or. cs

Grozījums Nr. 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka dalībvalstīs spēkā 
esošās deliktu tiesības, kas paredz atbildību 
par vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni personām, 
kurām kaitējumu nodarījusi traucējoša 
trešā puse, piemēram, hakeris, vai kuru 
īpašumam kaitējumu nodarījusi šāda 
trešā puse, jo traucējums parasti tiek 
uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 
atbildība par vainu; norāda, ka papildu 
atbildības noteikumi ir nepieciešami tikai 
gadījumos, kad trešā persona nav 
izsekojama vai ir bez mantas;

8. uzskata, ka dalībvalstīs spēkā 
esošās deliktu tiesības, kas paredz atbildību 
par vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni personām, 
kurām kaitējumu nodarījusi traucējoša 
trešā puse, jo traucējums parasti tiek 
uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 
atbildība par vainu; norāda, ka papildu 
atbildības noteikumi ir nepieciešami šo MI 
sistēmu raksturojumu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. tādēļ uzskata, ka šajā ziņojumā ir 
lietderīgi pievērsties civiltiesiskās 
atbildības prasībām pret MI sistēmas 
ieviesēju; apstiprina, ka ieviesēja atbildību 
pamato tas, ka ieviesējs kontrolē ar MI 
sistēmu saistīto risku līdzīgi kā saistīto 
risku kontrolē automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašnieks; uzskata, ka, 

9. tādēļ uzskata, ka šajā ziņojumā ir 
lietderīgi pievērsties civiltiesiskās 
atbildības prasībām pret MI sistēmas pirmā 
posma operatoru un pēdējā posma 
operatoru; apstiprina, ka pirmā posma 
operatora atbildību pamato tas, ka tas gūst 
labumu no MI sistēmas izmantošanas 
līdzīgi kā saistīto risku kontrolē automobiļa 
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ņemot vērā MI sistēmu sarežģītību un 
savienojamību, ieviesējs daudzos 
gadījumos ir cietušās personas pirmais 
sasniedzamais kontaktpunkts;

vai lolojumdzīvnieka īpašnieks; uzskata, 
ka, ņemot vērā MI sistēmu sarežģītību un 
savienojamību, pirmā posma operators 
daudzos gadījumos ir cietušās personas 
pirmais sasniedzamais kontaktpunkts; 
savukārt uzskata, ka pēdējā posma 
operatora atbildība saskaņā ar šo regulu 
balstās uz to, ka tā ir persona, kura 
pastāvīgi nosaka attiecīgās tehnoloģijas 
pazīmes un nodrošina būtisku un 
pastāvīgu pēdējā posma atbalstu, tādēļ tā 
faktiski kontrolē darbības riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. tādēļ uzskata, ka šajā ziņojumā ir 
lietderīgi pievērsties civiltiesiskās 
atbildības prasībām pret MI sistēmas 
ieviesēju; apstiprina, ka ieviesēja atbildību 
pamato tas, ka ieviesējs kontrolē ar MI 
sistēmu saistīto risku līdzīgi kā saistīto 
risku kontrolē automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašnieks; uzskata, ka, 
ņemot vērā MI sistēmu sarežģītību un 
savienojamību, ieviesējs daudzos 
gadījumos ir cietušās personas pirmais 
sasniedzamais kontaktpunkts;

9. tādēļ uzskata, ka šajā ziņojumā ir 
lietderīgi pievērsties civiltiesiskās 
atbildības prasībām pret MI sistēmas 
operatoru; apstiprina, ka operatora 
atbildību pamato tas, ka operators kontrolē 
ar MI sistēmu saistītos riskus līdzīgi kā 
saistīto risku kontrolē automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašnieks;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. tādēļ uzskata, ka šajā ziņojumā ir 
lietderīgi pievērsties civiltiesiskās 
atbildības prasībām pret MI sistēmas 
ieviesēju; apstiprina, ka ieviesēja atbildību 
pamato tas, ka ieviesējs kontrolē ar MI 
sistēmu saistīto risku līdzīgi kā saistīto 
risku kontrolē automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašnieks; uzskata, ka, 
ņemot vērā MI sistēmu sarežģītību un 
savienojamību, ieviesējs daudzos 
gadījumos ir cietušās personas pirmais 
sasniedzamais kontaktpunkts;

9. tādēļ uzskata, ka šajā ziņojumā ir 
lietderīgi pievērsties civiltiesiskās 
atbildības prasībām pret MI sistēmas 
operatoru; apstiprina, ka operatora 
atbildību pamato tas, ka operators kontrolē 
ar MI sistēmu saistīto risku līdzīgi kā 
saistīto risku kontrolē automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašnieks; uzskata, ka, 
ņemot vērā MI sistēmu sarežģītību un 
savienojamību, operators daudzos 
gadījumos ir cietušās personas pirmais 
sasniedzamais kontaktpunkts;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ieviesēja atbildība Pirmā posma un pēdējā posma operatora 
atbildība

Or. en

Grozījums Nr. 81
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ieviesēja atbildība Operatora atbildība

Or. en

Grozījums Nr. 82
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Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
3. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ieviesēja atbildība Operatora atbildība

Or. en

Grozījums Nr. 83
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 
kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 
vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
ieviesēju; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas ieviesēja 
vainu;

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk, jo īpaši gadījumos, kad 
iespējami skartajai personai parasti nav 
līgumisku attiecību ar operatoru; uzskata, 
ka personas, kurām potenciāli var tikt 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, bieži 
vien neapzinās, ka tiek veikta darbība, un 
regulāri neizvirza līgumiskās atbildības 
prasības pret ieviesēju; norāda, ka, 
materializējoties kaitējumam vai 
zaudējumiem, šādas trešās puses izvirza 
tikai prasību par atbildību par vainu, un var 
izrādīties sarežģīti trešām pusēm pierādīt 
MI sistēmas ieviesēja vainu;

Or. ro

Grozījums Nr. 84
Sergey Lagodinsky
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Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 
kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 
vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
ieviesēju; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas ieviesēja 
vainu;

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz operatoru, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir jāizvērtē rūpīgāk, 
vienlaikus neaizmirstot par citu veidu 
riskiem, kurus potenciāli var radīt MI 
sistēmas; uzskata, ka personas, kurām 
potenciāli var tikt nodarīts kaitējums vai 
zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
operatoru; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas operatora 
vainu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 
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kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 
vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
ieviesēju; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas ieviesēja 
vainu;

kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 
vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
ieviesēju; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas ieviesēja vainu 
un tādējādi atspēkot attiecīgās 
civiltiesiskās atbildības prasības;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 
kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 
vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
ieviesēju; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas ieviesēja 
vainu;

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz pirmā posma un 
pēdējā posma operatoru, būtu principā 
jāpiemēro visām MI sistēmu darbībām 
neatkarīgi no tā, kur notiek darbība un vai 
darbība tiek īstenota fiziski vai virtuāli; 
uzskata, ka personas, kurām potenciāli var 
tikt nodarīts kaitējums vai zaudējumi, bieži 
vien neapzinās, ka tiek veikta darbība, un 
regulāri neizvirza līgumiskās atbildības 
prasības pret pirmā posma un pēdējā 
posma operatoru; norāda, ka, 
materializējoties kaitējumam vai 
zaudējumiem, šādas trešās puses izvirza 
tikai prasību par atbildību par vainu, un var 
izrādīties sarežģīti trešām pusēm pierādīt 
MI sistēmas pirmā posma un pēdējā 
posma operatora vainu;

Or. en

Grozījums Nr. 87
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 
kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 
vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
ieviesēju; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas ieviesēja 
vainu;

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz operatoru, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 
kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 
vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
operatoru; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas operatora 
vainu;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
principā jāpiemēro visām MI sistēmu 
darbībām neatkarīgi no tā, kur notiek 
darbība un vai darbība tiek īstenota fiziski 
vai virtuāli; tomēr norāda, ka darbības 
sabiedriskās vietās, kas riskam pakļauj 
daudzas trešās puses, ir gadījumi, kas 
jāizvērtē rūpīgāk; uzskata, ka personas, 
kurām potenciāli var tikt nodarīts kaitējums 

10. pauž viedokli, ka atbildības 
noteikumi, kas attiecas uz ieviesēju, būtu 
jāpiemēro visām MI sistēmu darbībām 
neatkarīgi no tā, kur notiek darbība un vai 
darbība tiek īstenota fiziski vai virtuāli; 
tomēr norāda, ka darbības sabiedriskās 
vietās, kas riskam pakļauj daudzas trešās 
puses, ir gadījumi, kas jāizvērtē rūpīgāk; 
uzskata, ka personas, kurām potenciāli var 
tikt nodarīts kaitējums vai zaudējumi, bieži 
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vai zaudējumi, bieži vien neapzinās, ka tiek 
veikta darbība, un regulāri neizvirza 
līgumiskās atbildības prasības pret 
ieviesēju; norāda, ka, materializējoties 
kaitējumam vai zaudējumiem, šādas trešās 
puses izvirza tikai prasību par atbildību par 
vainu, un var izrādīties sarežģīti trešām 
pusēm pierādīt MI sistēmas ieviesēja 
vainu;

vien neapzinās, ka tiek veikta darbība, un 
regulāri neizvirza līgumiskās atbildības 
prasības pret ieviesēju; norāda, ka, 
materializējoties kaitējumam vai 
zaudējumiem, šādas trešās puses izvirza 
tikai prasību par atbildību par vainu, un var 
izrādīties sarežģīti trešām pusēm pierādīt 
MI sistēmas ieviesēja vainu;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
ieviesējs ir persona, kura pieņem lēmumu 
izmantot MI sistēmu, kura kontrolē risku 
un kura gūst labumu no sistēmas darbības; 
uzskata, ka kontrolēšana nozīmē jebkuru 
ieviesēja darbību, kas ietekmē darbības 
veikšanu no sākuma līdz beigām vai kas 
maina konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā;

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
ieviesējs ir persona, kura pieņem lēmumu 
izmantot MI sistēmu, kura kontrolē risku 
un kura gūst labumu no sistēmas darbības; 
uzskata, ka kontrolēšana nozīmē jebkuru 
ieviesēja darbību, kas ietekmē darbības 
veikšanu no sākuma līdz beigām vai kas 
maina konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā; uzskata, ka personām, kuras 
atbild par ieviešanu, būtu jāpārliecinās 
par attīstītāju labajiem nodomiem visā 
vērtību ķēdē, lai nodrošinātu patērētāju 
aizsardzību, ja MI ir uzticības cienīgs;

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
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ieviesējs ir persona, kura pieņem lēmumu 
izmantot MI sistēmu, kura kontrolē risku 
un kura gūst labumu no sistēmas darbības; 
uzskata, ka kontrolēšana nozīmē jebkuru 
ieviesēja darbību, kas ietekmē darbības 
veikšanu no sākuma līdz beigām vai kas 
maina konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā;

operators ir persona, kura konkrētā veidā 
kontrolē risku, kas saistīts ar MI sistēmas 
darbību un funkcijām, un kura gūst 
labumu no sistēmas darbības; uzskata, ka 
kontrolēšana nozīmē jebkuru operatora 
darbību, kas ietekmē MI sistēmas darbību 
un tādējādi to, kādā mērā sistēma pakļauj 
trešās puses potenciālajiem riskiem; 
uzskata, ka šīs darbības varētu ietekmēt 
darbības veikšanu no sākuma līdz beigām, 
nosakot ieguldījumu, atdevi vai rezultātus, 
vai izmainīt konkrētas funkcijas vai 
procesus MI sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
ieviesējs ir persona, kura pieņem lēmumu 
izmantot MI sistēmu, kura kontrolē risku 
un kura gūst labumu no sistēmas 
darbības; uzskata, ka kontrolēšana nozīmē 
jebkuru ieviesēja darbību, kas ietekmē 
darbības veikšanu no sākuma līdz beigām 
vai kas maina konkrētas funkcijas vai 
procesus MI sistēmā;

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
ieviesējs ir fiziska vai juridiska persona, 
kura piedalās MI sistēmas laišanā tirgū 
vai tās nodošanā lietotāju rīcībā, 
nodrošinot sistēmas darbību vai vadību un 
īstenojot kontroli; uzskata, ka kontrolēšana 
nozīmē jebkuru ieviesēja darbību, kas 
ietekmē darbības veikšanu no sākuma līdz 
beigām vai kas maina konkrētas funkcijas 
vai procesus MI sistēmā;

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
ieviesējs ir persona, kura pieņem lēmumu 
izmantot MI sistēmu, kura kontrolē risku 
un kura gūst labumu no sistēmas 
darbības; uzskata, ka kontrolēšana 
nozīmē jebkuru ieviesēja darbību, kas 
ietekmē darbības veikšanu no sākuma līdz 
beigām vai kas maina konkrētas funkcijas 
vai procesus MI sistēmā;

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
pirmā posma operators ir persona, kura 
gūst labumu no MI sistēmas izmantošanas 
un kura izmanto tās pazīmes un 
funkcijas; uzskata, ka pēdējā posma 
operators ir noteikts kā persona, kura 
pastāvīgi nosaka attiecīgās tehnoloģijas 
pazīmes un nodrošina būtisku un 
pastāvīgu pēdējā posma atbalstu, tādēļ tā 
faktiski kontrolē darbības riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
ieviesējs ir persona, kura pieņem lēmumu 
izmantot MI sistēmu, kura kontrolē risku 
un kura gūst labumu no sistēmas darbības; 
uzskata, ka kontrolēšana nozīmē jebkuru 
ieviesēja darbību, kas ietekmē darbības 
veikšanu no sākuma līdz beigām vai kas 
maina konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā;

11. uzskata, ka ir lietderīgi noteikt, ka 
operators ir persona, kura kontrolē risku un 
kura gūst labumu no sistēmas darbības; 
uzskata, ka kontrolēšana nozīmē jebkuru 
operatora darbību, kas ietekmē darbības 
veikšanu no sākuma līdz beigām vai kas 
maina konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāk nekā viens MI sistēmas ieviesējs; 
uzskata, ka šādā gadījumā visiem 
ieviesējiem jābūt solidāri atbildīgiem, taču 

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāk nekā viens MI sistēmas operators, 
piemēram, pirmā posma un pēdējā posma 
operators; uzskata, ka šādā gadījumā 
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tiesības uz tiesisko aizsardzību tiem 
jāparedz proporcionāli vienam pret otru;

visiem operatoriem jābūt solidāri 
atbildīgiem, taču tiesības uz tiesisko 
aizsardzību tiem jāparedz proporcionāli 
vienam pret otru, atspoguļojot katras 
puses kontroles līmeni, kas tai ir attiecībā 
uz iestājušos risku;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāk nekā viens MI sistēmas ieviesējs; 
uzskata, ka šādā gadījumā visiem 
ieviesējiem jābūt solidāri atbildīgiem, taču 
tiesības uz tiesisko aizsardzību tiem 
jāparedz proporcionāli vienam pret otru;

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāk nekā viens MI sistēmas ieviesējs; 
uzskata, ka šādā gadījumā visiem 
ieviesējiem jābūt solidāri atbildīgiem, taču 
tiesības uz tiesisko aizsardzību tiem 
jāparedz proporcionāli vienam pret otru 
atbilstīgi darbības riska kontroles 
līmenim;

Or. ro

Grozījums Nr. 96
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāk nekā viens MI sistēmas ieviesējs; 
uzskata, ka šādā gadījumā visiem 
ieviesējiem jābūt solidāri atbildīgiem, taču 
tiesības uz tiesisko aizsardzību tiem 
jāparedz proporcionāli vienam pret otru;

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāk nekā viens MI sistēmas operators; 
uzskata, ka šādā gadījumā visiem 
operatoriem un — attiecīgā gadījumā — 
lietotājiem jābūt solidāri atbildīgiem, taču 
tiesības uz tiesisko aizsardzību tiem 
jāparedz proporcionāli vienam pret otru;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāk nekā viens MI sistēmas ieviesējs; 
uzskata, ka šādā gadījumā visiem 
ieviesējiem jābūt solidāri atbildīgiem, taču 
tiesības uz tiesisko aizsardzību tiem 
jāparedz proporcionāli vienam pret otru;

12. norāda, ka var rasties situācijas, kad 
ir vairāki pirmā posma un pēdējā posma 
operatori; uzskata, ka šādā gadījumā tiem 
visiem jābūt solidāri atbildīgiem, taču 
tiesības uz tiesisko aizsardzību tiem 
jāparedz proporcionāli vienam pret otru;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a norāda, ka juridiskas personas 
statusa piešķiršana mākslīgajam 
intelektam nav ne vajadzīga, ne vēlama, jo 
šīs jaunās tehnoloģijas darbības radītie 
zaudējumi var tikt attiecināti un būtu 
jāattiecina uz atbildīgo ražotāju vai 
ieviesēju;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
4. apakšvirsraksts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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Atšķirīgi atbildības noteikumi par 
dažādiem riskiem

Uz riska faktoriem balstīta pieeja 
atbildības noteikšanas posmā

Or. en

Grozījums Nr. 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīst, ka ieviesēja kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu 
risku, daudz lielākā mērā potenciāli 
apdraud plašāku sabiedrību; uzskata, ka, 
pamatojoties uz juridiskajām problēmām, 
ko MI sistēmas rada attiecībā uz 
esošajiem atbildības režīmiem, šķiet 
pamatoti šādām augsta riska MI sistēmām 
izveidot atbildības neatkarīgi no vainas 
režīmu;

13. atgādina, ka atbildības 
noteikšanas posmā attiecībā uz MI nav 
piemēroti izmantot uz riska faktoriem 
balstītu pieeju, jo zaudējumi ir jau 
radušies un produkts ir sevi apliecinājis 
kā riska produkts; norāda, ka tā sauktās 
zema riska lietotnes var radīt vienlīdz 
smagu kaitējumu vai zaudējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīst, ka ieviesēja kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu risku, 
daudz lielākā mērā potenciāli apdraud 
plašāku sabiedrību; uzskata, ka, 
pamatojoties uz juridiskajām problēmām, 
ko MI sistēmas rada attiecībā uz esošajiem 
atbildības režīmiem, šķiet pamatoti šādām 
augsta riska MI sistēmām izveidot 

13. atzīst, ka ieviesēja kontrolētās MI 
sistēmas veids ir atbildību noteicošais 
faktors; norāda, ka MI sistēma, kas saistīta 
ar augstu tai raksturīgo risku, daudz 
lielākā mērā potenciāli apdraud plašāku 
sabiedrību; uzskata, ka, pamatojoties uz 
juridiskajām problēmām, ko MI sistēmas 
rada attiecībā uz esošajiem atbildības 
režīmiem, šķiet pamatoti šādām augsta 
riska MI sistēmām izveidot atbildības 
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atbildības neatkarīgi no vainas režīmu; neatkarīgi no vainas režīmu;

Or. ro

Grozījums Nr. 102
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīst, ka ieviesēja kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu risku, 
daudz lielākā mērā potenciāli apdraud 
plašāku sabiedrību; uzskata, ka, 
pamatojoties uz juridiskajām problēmām, 
ko MI sistēmas rada attiecībā uz esošajiem 
atbildības režīmiem, šķiet pamatoti šādām 
augsta riska MI sistēmām izveidot 
atbildības neatkarīgi no vainas režīmu;

13. atzīst, ka operatora kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu risku 
un kas darbojas autonomi, daudz lielākā 
mērā potenciāli apdraud plašāku 
sabiedrību; uzskata, ka, pamatojoties uz 
juridiskajām problēmām, ko MI sistēmas 
rada attiecībā uz esošajiem atbildības 
režīmiem, šķiet pamatoti šādām augsta 
riska autonomām MI sistēmām izveidot 
atbildības neatkarīgi no vainas režīmu;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīst, ka ieviesēja kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu risku, 
daudz lielākā mērā potenciāli apdraud 
plašāku sabiedrību; uzskata, ka, 
pamatojoties uz juridiskajām problēmām, 
ko MI sistēmas rada attiecībā uz esošajiem 
atbildības režīmiem, šķiet pamatoti šādām 
augsta riska MI sistēmām izveidot 
atbildības neatkarīgi no vainas režīmu;

13. atzīst, ka ieviesēja kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu risku, 
daudz lielākā mērā potenciāli apdraud 
plašāku sabiedrību; uzskata, ka, 
pamatojoties uz juridiskajām problēmām, 
ko MI sistēmas rada attiecībā uz esošajiem 
civiltiesiskās atbildības režīmiem, šķiet 
pamatoti šādām augsta riska MI sistēmām 
izveidot kopīgu atbildības neatkarīgi no 
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vainas režīmu;

Or. bg

Grozījums Nr. 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atzīst, ka ieviesēja kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu risku, 
daudz lielākā mērā potenciāli apdraud 
plašāku sabiedrību; uzskata, ka, 
pamatojoties uz juridiskajām problēmām, 
ko MI sistēmas rada attiecībā uz esošajiem 
atbildības režīmiem, šķiet pamatoti šādām 
augsta riska MI sistēmām izveidot 
atbildības neatkarīgi no vainas režīmu;

13. atzīst, ka operatora kontrolētās MI 
sistēmas veids ir noteicošs faktors; norāda, 
ka MI sistēma, kas saistīta ar augstu risku, 
daudz lielākā mērā potenciāli apdraud 
plašāku sabiedrību; uzskata, ka, 
pamatojoties uz juridiskajām problēmām, 
ko MI sistēmas rada attiecībā uz esošajiem 
atbildības režīmiem, šķiet pamatoti šādām 
augsta riska MI sistēmām izveidot 
atbildības neatkarīgi no vainas režīmu;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka MI sistēma rada 
augstu risku, ja tās autonomajai darbībai 
piemīt ievērojams potenciāls radīt 
kaitējumu vienai vai vairākām personām 
tādā veidā, kas ir nejaušs un ko nav 
iespējams iepriekš paredzēt; uzskata, ka 
potenciāla ietekme ir atkarīga no 
mijiedarbības starp iespējamā kaitējuma 
smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

14. uzsver, ka atbildības modelim 
attiecībā uz produktiem, kas ietver MI 
sistēmas, ir jāpiemēro divu posmu 
process, proti, pirmkārt, ir jāparedz uz 
vainu balstīta atbildība pirmā posma 
operatoram, pret kuru skartajai persona 
vajadzētu būt tiesībām iesniegt prasību 
par zaudējumiem ar iespēju pirmā posma 
operatoram pierādīt savas vainas neesību, 
nodrošinot atbildību rūpības 
pienākumam, ko veido visu pieejamo 
atjauninājumu regulāra instalēšana; ja ir 
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izpildīts šis pienākums, tiek pieņemts, ka 
ir nodrošināta pienācīga rūpība; otrkārt, 
ja nav iespējams konstatēt pirmā posma 
operatora vainu, stingra atbildība būtu 
jāpiemēro pēdējā posma operatoram; 
norāda, ka šāds divu posmu process ir 
būtisks, lai nodrošinātu, ka cietušie saņem 
efektīvu kompensāciju par MI vadītu 
sistēmu radītajiem zaudējumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls radīt kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir nejaušs un ko nav iespējams iepriekš 
paredzēt; uzskata, ka potenciāla ietekme ir 
atkarīga no mijiedarbības starp iespējamā 
kaitējuma smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls radīt kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir nejaušs un ko nav iespējams iepriekš 
paredzēt; uzskata, ka, nosakot, vai MI 
sistēma ir augsta riska sistēma, ir jāņem 
vērā arī nozare, kurā var sagaidīt būtiskus 
riskus, un veikto darbību raksturs; 
uzskata, ka potenciāla ietekme ir atkarīga 
no mijiedarbības starp iespējamā kaitējuma 
smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

Or. bg

Grozījums Nr. 107
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls radīt kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir nejaušs un ko nav iespējams iepriekš 
paredzēt; uzskata, ka potenciāla ietekme ir 
atkarīga no mijiedarbības starp iespējamā 
kaitējuma smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls radīt kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir balstīts uz tehnoloģijas autonomu 
lēmumu pieņemšanu, tādējādi to nav 
iespējams iepriekš paredzēt; uzskata, ka 
potenciāla ietekme ir atkarīga no 
mijiedarbības starp iespējamā kaitējuma 
smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls radīt kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir nejaušs un ko nav iespējams iepriekš 
paredzēt; uzskata, ka potenciāla ietekme ir 
atkarīga no mijiedarbības starp iespējamā 
kaitējuma smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls radīt kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir nejaušs un pārsniedz to, ko varētu 
pamatoti sagaidīt no sistēmas paredzētās 
izmantošanas; uzskata, ka potenciāla 
ietekme ir atkarīga no mijiedarbības starp 
iespējamā kaitējuma smagumu, riska 
materializēšanās iespējamību un MI 
sistēmas izmantošanas veidu;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls radīt kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir nejaušs un ko nav iespējams iepriekš 
paredzēt; uzskata, ka potenciāla ietekme ir 
atkarīga no mijiedarbības starp iespējamā 
kaitējuma smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

14. uzskata, ka MI sistēma rada augstu 
risku, ja tās autonomajai darbībai piemīt 
ievērojams potenciāls nodarīt miesas 
bojājumus, psihisku vai morālu kaitējumu 
vienai vai vairākām personām tādā veidā, 
kas ir nejaušs un ko nav iespējams iepriekš 
paredzēt; uzskata, ka potenciāla ietekme ir 
atkarīga no mijiedarbības starp iespējamā 
kaitējuma smagumu, riska materializēšanās 
iespējamību un MI sistēmas izmantošanas 
veidu;

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 
un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai 
komitejai mehānisko transportlīdzekļu 
jautājumos un kuras sastāvā ir valstu 
eksperti un ieinteresētās personas; 
uzskata, ka Mākslīgā intelekta augsta 
līmeņa ekspertu grupas līdzsvarotais 
sastāvs ir labs piemērs ieinteresēto 
personu grupas izveidei;

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 
un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto Eiropas Mākslīgā intelekta 
aģentūru;

Or. fr
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Grozījums Nr. 111
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 
un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei;

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas izsmeļoši uzskaitīt ierosinātās 
regulas pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 
un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei; tāpat 
uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu 
jāizraugās konsultatīvi eksperti, lai tie 
konsultētu jaunizveidoto pastāvīgo 
komiteju;

Or. ro

Grozījums Nr. 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 



PE652.460v01-00 60/150 AM\1205914LV.docx

LV

un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei;

un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei, 
iesaistot arī ētikas ekspertus, kā arī 
antropologus, sociologus un garīgās 
veselības speciālistus;

Or. fr

Grozījums Nr. 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un 
vajadzīgās tehniskās zināšanas, Komisijai 
pielikums būtu jāpārskata vienu reizi 
sešos mēnešos un vajadzības gadījumā tas 
jāgroza, pieņemot deleģēto aktu; uzskata, 
ka Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai 
komitejai mehānisko transportlīdzekļu 
jautājumos un kuras sastāvā ir valstu 
eksperti un ieinteresētās personas; 
uzskata, ka Mākslīgā intelekta augsta 
līmeņa ekspertu grupas līdzsvarotais 
sastāvs ir labs piemērs ieinteresēto 
personu grupas izveidei;

15. norāda, ka uz riska faktoriem 
balstīta pieeja mākslīgajam intelektam 
spēkā esošā atbildības regulējuma 
ietvaros varētu radīt nevajadzīgu 
sadrumstalotību visā ES, izraisot juridisku 
nenoteiktību, interpretācijas problēmas 
un apjukumu starp lietotājiem, kas 
saskartos ar dažādiem aizsardzības 
līmeņiem atkarībā no tā, vai MI sistēmas 
ir klasificētas kā augsta vai zema riska 
sistēmas, un tas ir aspekts, ko lietotāji paši 
nespēj novērtēt; uzskata, ka pēc tam, kad 
ir nodarīti zaudējumi, vairs nav būtiski, 
vai MI sistēma ir klasificēta kā augsta vai 
zema riska sistēma, un ka būtiski ir tas, 
lai skartās personas spētu saņemt pilnu 
kaitējuma kompensāciju neatkarīgi no 
riska kategorijas;
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Or. en

Grozījums Nr. 114
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 
un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei;

15. atzīst, ka, ņemot vērā tehnoloģiju 
straujās izmaiņas un vajadzīgās tehniskās 
zināšanas, Komisijai ar deleģēto aktu, 
attiecībā uz kuru Eiropas Parlaments var 
izteikt iebildumus, būtu jāizstrādā augsta 
riska MI sistēmu saraksts; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei;

Or. de

Grozījums Nr. 115
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi trīs mēnešos un 



PE652.460v01-00 62/150 AM\1205914LV.docx

LV

un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei;

vajadzības gadījumā tas jāgroza, pieņemot 
deleģēto aktu; uzskata, ka Komisijai būtu 
cieši jāsadarbojas ar jaunizveidoto 
pastāvīgo komiteju, kura ir līdzīga esošajai 
Pastāvīgajai komitejai prekursoru jomā vai 
Tehniskajai komitejai mehānisko 
transportlīdzekļu jautājumos un kuras 
sastāvā ir valstu eksperti un ieinteresētās 
personas; uzskata, ka Mākslīgā intelekta 
augsta līmeņa ekspertu grupas līdzsvarotais 
sastāvs ir labs piemērs ieinteresēto personu 
grupas izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujās izmaiņas un 
vajadzīgās tehniskās zināšanas, Komisijai 
pielikums būtu jāpārskata vienu reizi sešos 
mēnešos un vajadzības gadījumā tas 
jāgroza, pieņemot deleģēto aktu; uzskata, 
ka Komisijai būtu cieši jāsadarbojas ar 
jaunizveidoto pastāvīgo komiteju, kura ir 
līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei;

15. iesaka visas augsta riska MI 
sistēmas uzskaitīt ierosinātās regulas 
pielikumā; atzīst, ka, ņemot vērā 
tehnoloģiju straujo attīstību un vajadzīgās 
tehniskās zināšanas, Komisijai pielikums 
būtu jāpārskata vienu reizi sešos mēnešos 
un vajadzības gadījumā tas jāgroza, 
pieņemot deleģēto aktu; uzskata, ka 
Komisijai būtu jāsaņem informācija no 
jaunizveidotās pastāvīgās komitejas, kura 
ir līdzīga esošajai Pastāvīgajai komitejai 
prekursoru jomā vai Tehniskajai komitejai 
mehānisko transportlīdzekļu jautājumos un 
kuras sastāvā ir valstu eksperti un 
ieinteresētās personas; uzskata, ka 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu 
grupas līdzsvarotais sastāvs ir labs piemērs 
ieinteresēto personu grupas izveidei;

Or. en

Grozījums Nr. 117
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Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a norāda, ka ārkārtīgi dinamiski un 
aizvien ātrāk attīstās uz mākslīgo intelektu 
balstītas tehnoloģijas; uzsver, ka, lai 
nodrošinātu lietotāju pienācīgu 
aizsardzību, ir vajadzīga ātra pieeja tādu 
jaunu ierīču un sistēmu potenciālo risku 
analizēšanai, kas izmanto MI sistēmas un 
kas ienāk Eiropas tirgū; iesaka Komisijai 
šajā saistībā pēc iespējas vienkāršot visas 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atzīst, ka šādi izveidotu sarakstu 
nevar atzīt par noslēgtu, jo īpaši attiecībā 
uz galīgajiem tiesas lēmumiem, kuri var 
noteikt mākslīgā intelekta sistēmas, kas 
sarakstā nav minētas;

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka atbilstīgi dalībvalstu 16. uzskata, ka ierosinātajā regulā 
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atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām 
ierosinātā regula būtu jāpiemēro tikai 
kaitējumam, kas nodarīts būtiskām 
juridiski aizsargātām tiesībām, tādām kā 
tiesībām uz dzīvību, veselību un fizisko 
integritāti un īpašumtiesībām, un ka regulā 
būtu jāparedz kompensācijas summas un 
apmērs, kā arī noilguma periods;

būtu jānosaka noilguma termiņš un 
atbilstīgi dalībvalstu atbildības neatkarīgi 
no vainas sistēmām tā būtu jāpiemēro tikai 
kaitējumam, kas nodarīts būtiskām 
juridiski aizsargātām tiesībām, tādām kā 
tiesībām uz dzīvību, veselību un fizisko 
integritāti un īpašumtiesībām, turklāt 
Komisijai būtu jāizpēta, vai piemērošanas 
joma būtu jāpaplašina, iekļaujot 
ekonomisko kaitējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka atbilstīgi dalībvalstu 
atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām 
ierosinātā regula būtu jāpiemēro tikai 
kaitējumam, kas nodarīts būtiskām 
juridiski aizsargātām tiesībām, tādām kā 
tiesībām uz dzīvību, veselību un fizisko 
integritāti un īpašumtiesībām, un ka regulā 
būtu jāparedz kompensācijas summas un 
apmērs, kā arī noilguma periods;

16. uzskata, ka atbilstīgi dalībvalstu 
atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām 
ierosinātā regula būtu jāattiecina uz 
materiālo un nemateriālo kaitējumu, kas 
nodarīts būtiskām juridiski aizsargātām 
tiesībām, tādām kā tiesībām uz dzīvību, 
veselību un fizisko, psihisko un morālo 
integritāti un īpašumtiesībām, un ka regulā 
būtu jāparedz indikatīva kompensācijas 
summa un apmērs, kā arī noilguma 
periods;

Or. fr

Grozījums Nr. 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka atbilstīgi dalībvalstu 
atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām 

16. uzskata, ka MI sistēmu īpašo 
raksturojumu dēļ ierosinātā regula būtu 
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ierosinātā regula būtu jāpiemēro tikai 
kaitējumam, kas nodarīts būtiskām 
juridiski aizsargātām tiesībām, tādām kā 
tiesībām uz dzīvību, veselību un fizisko 
integritāti un īpašumtiesībām, un ka 
regulā būtu jāparedz kompensācijas 
summas un apmērs, kā arī noilguma 
periods;

jāpiemēro gan materiālam, gan 
nemateriālam kaitējumam, ietverot 
nemateriālā īpašuma un datu 
zaudējumus, piemēram, datu 
pazaudēšanu vai noplūdi, un tai būtu 
jānodrošina, ka zaudējumi tiek vienmēr 
pilnībā kompensēti atbilstīgi 
pamattiesībām uz ciesto zaudējumu 
atlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka atbilstīgi dalībvalstu 
atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām 
ierosinātā regula būtu jāpiemēro tikai 
kaitējumam, kas nodarīts būtiskām 
juridiski aizsargātām tiesībām, tādām kā 
tiesībām uz dzīvību, veselību un fizisko 
integritāti un īpašumtiesībām, un ka regulā 
būtu jāparedz kompensācijas summas un 
apmērs, kā arī noilguma periods;

16. uzskata, ka ierosinātā regula būtu 
jāpiemēro kaitējumam, kas nodarīts 
būtiskām juridiski aizsargātām tiesībām, 
tādām kā tiesībām uz dzīvību, veselību un 
fizisko integritāti un īpašumtiesībām, kā 
arī būtiskam nemateriālam kaitējumam, 
kurš izraisa ekonomiskus zaudējumus, un 
ka regulā būtu jāparedz kompensācijas 
summas un apmērs, kā arī noilguma 
periods;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka atbilstīgi dalībvalstu 
atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām 
ierosinātā regula būtu jāpiemēro tikai 
kaitējumam, kas nodarīts būtiskām 

16. uzskata, ka atbilstīgi dalībvalstu 
atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām 
ierosinātā regula būtu jāpiemēro tikai 
kaitējumam, kas nodarīts būtiskām 
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juridiski aizsargātām tiesībām, tādām kā 
tiesībām uz dzīvību, veselību un fizisko 
integritāti un īpašumtiesībām, un ka regulā 
būtu jāparedz kompensācijas summas un 
apmērs, kā arī noilguma periods;

juridiski aizsargātām tiesībām, tādām kā 
tiesībām uz dzīvību, veselību un fizisko 
integritāti un īpašumtiesībām, un ka regulā 
būtu jāparedz kompensācijas apmērs, kā arī 
noilguma periods;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī 
turpmāk būtu jāpiemēro atbildība par 
vainu; uzskata, ka cietušajai personai 
tomēr jābūt iespējai atsaukties uz ieviesēja 
vainas prezumpciju;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 125
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī turpmāk 
būtu jāpiemēro atbildība par vainu; 
uzskata, ka cietušajai personai tomēr jābūt 
iespējai atsaukties uz ieviesēja vainas 

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī turpmāk 
būtu jāpiemēro atbildība par vainu; 
uzskata, ka cietušajai personai tomēr jābūt 
iespējai atsaukties uz ieviesēja vainas 
prezumpciju; šajā saistībā uzskata, ka 
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prezumpciju; joprojām ir piemērojami valstu tiesību 
akti, kas reglamentē kompensācijas 
summu un apmēru un termiņus prasībām 
par MI sistēmas radītu kaitējumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 126
Emil Radev

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī turpmāk 
būtu jāpiemēro atbildība par vainu; 
uzskata, ka cietušajai personai tomēr jābūt 
iespējai atsaukties uz ieviesēja vainas 
prezumpciju;

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī turpmāk 
būtu jāpiemēro atbildība par vainu; 
uzskata, ka cietušajai personai tomēr jābūt 
iespējai atsaukties uz ieviesēja vainas 
prezumpciju un ka, lai gan šāda vainas 
prezumpcija ir atspēkojama, pierādīšanas 
pienākums ir jāuzņemas ieviesējam;

Or. bg

Grozījums Nr. 127
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī turpmāk 
būtu jāpiemēro atbildība par vainu; 
uzskata, ka cietušajai personai tomēr jābūt 
iespējai atsaukties uz ieviesēja vainas 

17. uzskata, ka kritērijiem, kas nosaka 
MI sistēmu radītā kaitējuma vai 
zaudējumu riska līmeni, bet kas nav 
uzskaitīti ierosinātās regulas pielikumā, arī 
turpmāk būtu jāpiemēro atbildība par 
vainu; uzskata, ka cietušajai personai tomēr 
jābūt iespējai atsaukties uz operatora 
vainas prezumpciju, kurš var sevi 
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prezumpciju; attaisnot, pierādot, ka ir ievērojis rūpības 
pienākumu;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī turpmāk 
būtu jāpiemēro atbildība par vainu; 
uzskata, ka cietušajai personai tomēr jābūt 
iespējai atsaukties uz ieviesēja vainas 
prezumpciju;

17. uzskata, ka visām darbībām, 
ierīcēm vai procesiem, ko vada MI 
sistēmas, kas rada kaitējumu vai 
zaudējumus, bet kas nav uzskaitītas 
ierosinātās regulas pielikumā, arī turpmāk 
būtu jāpiemēro atbildība par vainu; 
uzskata, ka cietušajai personai tomēr jābūt 
iespējai atsaukties uz operatora vainas 
prezumpciju;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzsver, ka ražotāja atbildība par 
sistēmu vai ierīci, kura balstās uz 
mākslīgā intelekta risinājumiem, būtu 
konsekventi jāsaista ar neiespējamību 
šajā saistībā līgumiski izslēgt civiltiesisko 
atbildību, arī uzņēmumu savstarpējās un 
uzņēmumu un pārvaldes iestāžu 
attiecībās;

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a prasa Komisijai novērtēt 
nepieciešamību izstrādāt regulu par 
līgumiem nolūkā nepieļaut līgumiskas 
atbildības nepiemērošanas klauzulas;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka atbildības risks ir viens 
no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka 
jauno tehnoloģiju, produktu un 
pakalpojumu panākumus; norāda, ka 
atbilstīgs riska segums ir būtisks arī, lai 
pārliecinātu sabiedrību, ka tā var uzticēties 
jaunajām tehnoloģijām, neskatoties uz 
kaitējuma iespējamību, vai lai izskatītu 
cietušo personu tiesībpamatotas prasības;

18. uzskata, ka atbildības risks ir viens 
no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka 
jauno tehnoloģiju, produktu un 
pakalpojumu panākumus; norāda, ka 
atbilstīgs riska segums ir būtisks arī, lai 
pārliecinātu sabiedrību, ka tā var uzticēties 
jaunajām tehnoloģijām, neskatoties uz 
kaitējuma iespējamību, vai lai izskatītu 
cietušo personu tiesībpamatotas prasības; 
vienlaikus norāda, ka šī reglamentējošā 
sistēma ir koncentrēta uz nepieciešamību 
izmantot un uzlabot MI sistēmu 
priekšrocības, paredzot stingrus 
aizsardzības pasākumus;

Or. ro

Grozījums Nr. 132
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka atbildības risks ir viens 
no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka 
jauno tehnoloģiju, produktu un 
pakalpojumu panākumus; norāda, ka 
atbilstīgs riska segums ir būtisks arī, lai 
pārliecinātu sabiedrību, ka tā var uzticēties 
jaunajām tehnoloģijām, neskatoties uz 
kaitējuma iespējamību, vai lai izskatītu 
cietušo personu tiesībpamatotas prasības;

18. uzskata, ka atbildības segums ir 
viens no būtiskākajiem faktoriem, kas 
nosaka jauno tehnoloģiju, produktu un 
pakalpojumu panākumus; norāda, ka 
atbilstīgs atbildības segums ir būtisks arī, 
lai pārliecinātu sabiedrību, ka tā var 
uzticēties jaunajām tehnoloģijām, 
neskatoties uz kaitējuma iespējamību, vai 
lai izskatītu cietušo personu 
tiesībpamatotas prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka atbildības risks ir viens 
no būtiskākajiem faktoriem, kas nosaka 
jauno tehnoloģiju, produktu un 
pakalpojumu panākumus; norāda, ka 
atbilstīgs riska segums ir būtisks arī, lai 
pārliecinātu sabiedrību, ka tā var uzticēties 
jaunajām tehnoloģijām, neskatoties uz 
kaitējuma iespējamību, vai lai izskatītu 
cietušo personu tiesībpamatotas prasības;

18. uzskata, ka šis atbildības režīms, 
kas pilnībā kompensē MI sistēmu 
nodarīto kaitējumu, nozīmē to, ka 
attīstītājiem un ražotājiem ir jāpievērš 
pastiprināta uzmanība šo sistēmu 
drošībai; norāda, ka pilnīgs riska segums ir 
būtisks, lai pārliecinātu sabiedrību, ka tā 
var uzticēties jaunajām tehnoloģijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a apzinās to, ka nenoteiktība 
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attiecībā uz riskiem nedrīkst izraisīt 
nepieņemami augstas apdrošināšanas 
prēmijas un tādējādi kavēt pētniecību un 
inovācijas; ierosina starp Komisiju un 
apdrošināšanas nozari izstrādāt īpašu 
mehānismu, lai risinātu iespējamu 
nenoteiktību apdrošināšanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka, pamatojoties uz 
ievērojamo potenciālu radīt kaitējumu un 
ņemot vērā Direktīvu 2009/103/EK7, 
visiem ierosinātās regulas pielikumā 
uzskaitīto augsta riska MI sistēmu 
ieviesējiem būtu vajadzīga civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana; uzskata, ka 
šādam augsta riska MI sistēmu obligātās 
apdrošināšanas režīmam būtu jāsedz 
summas un kompensācijas apmērs, kas 
noteikts ierosinātajā regulā;

19. uzskata, ka obligātās 
apdrošināšanas režīms visām MI sistēmām 
nav pareizā pieeja;

_________________
7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka, pamatojoties uz 
ievērojamo potenciālu radīt kaitējumu un 

19. uzskata, ka, pamatojoties uz 
ievērojamo potenciālu radīt kaitējumu un 
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ņemot vērā Direktīvu 2009/103/EK7, 
visiem ierosinātās regulas pielikumā 
uzskaitīto augsta riska MI sistēmu 
ieviesējiem būtu vajadzīga civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana; uzskata, ka 
šādam augsta riska MI sistēmu obligātās 
apdrošināšanas režīmam būtu jāsedz 
summas un kompensācijas apmērs, kas 
noteikts ierosinātajā regulā;

ņemot vērā Direktīvu 2009/103/EK7, 
visiem ierosinātās regulas pielikumā 
uzskaitīto augsta riska MI sistēmu 
operatoriem būtu vajadzīga civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana; uzskata, ka 
šādam augsta riska MI sistēmu obligātās 
apdrošināšanas režīmam būtu jāsedz 
summas un kompensācijas apmērs, kas 
noteikts ierosinātajā regulā; apzinās, ka 
šāda tehnoloģija pašreiz joprojām ir ļoti 
reti sastopama, jo ir saistīta ar autonomu 
lēmumu pieņemšanu lielā apjomā, un ka 
tādējādi pašreizējie priekšlikumi 
lielākoties ir vērsti uz nākotni;

_________________ _________________
7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp. 7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka, pamatojoties uz 
ievērojamo potenciālu radīt kaitējumu un 
ņemot vērā Direktīvu 2009/103/EK7, 
visiem ierosinātās regulas pielikumā 
uzskaitīto augsta riska MI sistēmu 
ieviesējiem būtu vajadzīga civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana; uzskata, ka 
šādam augsta riska MI sistēmu obligātās 
apdrošināšanas režīmam būtu jāsedz 
summas un kompensācijas apmērs, kas 
noteikts ierosinātajā regulā;

19. uzskata, ka, pamatojoties uz 
ievērojamo potenciālu radīt kaitējumu un 
ņemot vērā Direktīvu 2009/103/EK7, 
visiem ierosinātās regulas pielikumā 
uzskaitīto augsta riska MI sistēmu 
ieviesējiem būtu vajadzīga civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana;

_________________ _________________
7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp. 7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp.

Or. de
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Grozījums Nr. 138
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzskata, ka, pamatojoties uz 
ievērojamo potenciālu radīt kaitējumu un 
ņemot vērā Direktīvu 2009/103/EK7, 
visiem ierosinātās regulas pielikumā 
uzskaitīto augsta riska MI sistēmu 
ieviesējiem būtu vajadzīga civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana; uzskata, ka 
šādam augsta riska MI sistēmu obligātās 
apdrošināšanas režīmam būtu jāsedz 
summas un kompensācijas apmērs, kas 
noteikts ierosinātajā regulā;

19. uzskata, ka, pamatojoties uz 
ievērojamo potenciālu radīt kaitējumu un 
ņemot vērā Direktīvu 2009/103/EK7, 
visiem ierosinātās regulas pielikumā 
uzskaitīto augsta riska MI sistēmu 
operatoriem būtu vajadzīga civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšana; uzskata, ka 
šādam augsta riska MI sistēmu obligātās 
apdrošināšanas režīmam būtu jāsedz 
summas un kompensācijas apmērs, kas 
noteikts ierosinātajā regulā;

_________________ _________________
7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp. 7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka Eiropas kompensācijas 
mehānisms, kas finansēts no publiskajiem 
līdzekļiem, nav piemērots risinājums 
potenciāli trūkstošās apdrošināšanas 
nodrošināšanai; uzskata, ka, ņemot vērā 
labo pieredzi saistībā ar "regulatīvām 
smilškastēm" finanšu tehnoloģiju sektorā, 
apdrošināšanas tirgum būtu jāpielāgo 
esošie produkti vai jārada jauns 
apdrošināšanas segums vairākām 
nozarēm un dažādām tehnoloģijām, 
produktiem un pakalpojumiem, kas 
saistīti ar MI sistēmām;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 140
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka Eiropas kompensācijas 
mehānisms, kas finansēts no publiskajiem 
līdzekļiem, nav piemērots risinājums 
potenciāli trūkstošās apdrošināšanas 
nodrošināšanai; uzskata, ka, ņemot vērā 
labo pieredzi saistībā ar "regulatīvām 
smilškastēm" finanšu tehnoloģiju sektorā, 
apdrošināšanas tirgum būtu jāpielāgo 
esošie produkti vai jārada jauns 
apdrošināšanas segums vairākām nozarēm 
un dažādām tehnoloģijām, produktiem un 
pakalpojumiem, kas saistīti ar MI 
sistēmām;

20. uzskata, ka Eiropas kompensācijas 
mehānisms, kas finansēts no publiskajiem 
līdzekļiem, nav piemērots risinājums 
potenciāli trūkstošās apdrošināšanas 
nodrošināšanai; uzskata, ka, tā kā trūkst 
datu par riskiem, kas saistīti ar MI 
sistēmām, apdrošināšanas nozarei ir grūti 
piedāvāt pielāgotus vai jaunus 
apdrošināšanas produktus; uzskata, ka, ja 
obligātās apdrošināšanas izstrāde tiks 
pilnībā atstāta tirgus ziņā, visticamāk, tiks 
rasta "viens der visiem" pieeja ar 
nesamērīgi augstām cenām un 
nepareiziem stimuliem, mudinot 
operatorus izvēlēties lētāko, nevis labāko 
apdrošināšanu; uzskata, ka Komisijai 
būtu cieši jāsadarbojas ar apdrošināšanas 
nozari, lai izzinātu, kā būtu iespējams 
izmantot datus un inovatīvus modeļus 
tādu apdrošināšanu izstrādei, kas piedāvā 
atbilstīgu segumu par pieejamu cenu;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka Eiropas kompensācijas 
mehānisms, kas finansēts no publiskajiem 
līdzekļiem, nav piemērots risinājums 

20. uzskata, ka ir jānodrošina 
pašreizējo produktu pielāgošana vai jauna 
apdrošināšanas seguma radīšana vairākām 
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potenciāli trūkstošās apdrošināšanas 
nodrošināšanai; uzskata, ka, ņemot vērā 
labo pieredzi saistībā ar "regulatīvām 
smilškastēm" finanšu tehnoloģiju sektorā, 
apdrošināšanas tirgum būtu jāpielāgo 
esošie produkti vai jārada jauns 
apdrošināšanas segums vairākām nozarēm 
un dažādām tehnoloģijām, produktiem un 
pakalpojumiem, kas saistīti ar MI 
sistēmām;

nozarēm un dažādām tehnoloģijām, 
produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti 
ar MI sistēmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka Eiropas kompensācijas 
mehānisms, kas finansēts no publiskajiem 
līdzekļiem, nav piemērots risinājums 
potenciāli trūkstošās apdrošināšanas 
nodrošināšanai; uzskata, ka, ņemot vērā 
labo pieredzi saistībā ar "regulatīvām 
smilškastēm" finanšu tehnoloģiju sektorā, 
apdrošināšanas tirgum būtu jāpielāgo 
esošie produkti vai jārada jauns 
apdrošināšanas segums vairākām 
nozarēm un dažādām tehnoloģijām, 
produktiem un pakalpojumiem, kas 
saistīti ar MI sistēmām;

20. uzsver, ka tam, ka kaitējumu vai 
zaudējumus ir nodarījusi mašīna, 
nevajadzētu ierobežot to, kādā apmērā ir 
atgūstami zaudējumi, vai kompensācijas 
veidus, ko var piedāvāt pusei, kura cietusi 
kaitējumu vai zaudējumus;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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20. uzskata, ka Eiropas kompensācijas 
mehānisms, kas finansēts no publiskajiem 
līdzekļiem, nav piemērots risinājums 
potenciāli trūkstošās apdrošināšanas 
nodrošināšanai; uzskata, ka, ņemot vērā 
labo pieredzi saistībā ar "regulatīvām 
smilškastēm" finanšu tehnoloģiju sektorā, 
apdrošināšanas tirgum būtu jāpielāgo 
esošie produkti vai jārada jauns 
apdrošināšanas segums vairākām nozarēm 
un dažādām tehnoloģijām, produktiem un 
pakalpojumiem, kas saistīti ar MI 
sistēmām;

20. uzskata, ka Eiropas kompensācijas 
mehānisms, kas finansēts no publiskajiem 
līdzekļiem, nav piemērots risinājums 
potenciāli trūkstošās apdrošināšanas 
nodrošināšanai; uzskata, ka, neskarot 
iepriekš minēto mehānismu starp 
Komisiju un apdrošināšanas nozari un 
ņemot vērā labo pieredzi saistībā ar 
"regulatīvām smilškastēm" finanšu 
tehnoloģiju sektorā, apdrošināšanas tirgum 
būtu jāpielāgo esošie produkti vai jārada 
jauns apdrošināšanas segums vairākām 
nozarēm un dažādām tehnoloģijām, 
produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti 
ar MI sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Šajā ziņojumā risināts būtisks 
digitalizācijas aspekts, ko ietekmē 
pārrobežu darbība un globālā konkurence. 
Būtu jāvadās pēc šādiem principiem:

Šajā ziņojumā risināts būtisks 
digitalizācijas aspekts, ko ietekmē 
pārrobežu darbība, globālā konkurence un 
sociāli pamatapsvērumi. Būtu jāvadās pēc 
šādiem principiem:

Or. en

Grozījums Nr. 145
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– patiesa vienotā digitālā tirgus 
izveidei vajadzīga pilnīga saskaņošana, 

– patiesa vienotā digitālā tirgus 
izveidei vajadzīga pilnīga saskaņošana ar 
mērķi nesamazināt iedzīvotāju tiesību 
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pieņemot regulu; aizsardzību visā Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ir jārisina jaunas juridiskās 
problēmas, ko rada mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmu ieviešana, nodrošinot pēc iespējas 
lielāku juridisko noteiktību ražotājam, 
ieviesējam, skartajai personai un jebkurai 
trešai pusei;

– ir jārisina jaunas juridiskās 
problēmas, ko rada mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmu izstrāde, nodrošinot pēc iespējas 
lielāku juridisko noteiktību visā atbildības 
ķēdē, arī ražotājam, operatoram, skartajai 
personai un jebkurai trešai pusei;

Or. en

Grozījums Nr. 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ir jārisina jaunas juridiskās 
problēmas, ko rada mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmu ieviešana, nodrošinot pēc iespējas 
lielāku juridisko noteiktību ražotājam, 
ieviesējam, skartajai personai un jebkurai 
trešai pusei;

– ir jārisina jaunas juridiskās 
problēmas, ko rada mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmu ieviešana, nodrošinot pēc iespējas 
lielāku juridisko noteiktību ražotājam, 
pirmā posma operatoram, pēdējā posma 
operatoram, skartajai personai un jebkurai 
trešai pusei;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
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I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 2. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ir jārisina jaunas juridiskās 
problēmas, ko rada mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmu ieviešana, nodrošinot pēc iespējas 
lielāku juridisko noteiktību ražotājam, 
ieviesējam, skartajai personai un jebkurai 
trešai pusei;

– ir jārisina jaunas juridiskās 
problēmas, ko rada mākslīgā intelekta (MI) 
sistēmu ieviešana, nodrošinot pēc iespējas 
lielāku juridisko noteiktību ražotājam, 
operatoram, skartajai personai un jebkurai 
trešai pusei;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– jāizvairās no pārmērīga 
regulējuma, jo tas kavētu inovāciju 
attīstību MI jomā Eiropā, it īpaši, ja 
tehnoloģijas, produktus vai pakalpojumus 
ir izstrādājuši MVU vai jaunuzņēmumi;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– jāizvairās no pārmērīga regulējuma, 
jo tas kavētu inovāciju attīstību MI jomā 
Eiropā, it īpaši, ja tehnoloģijas, produktus 
vai pakalpojumus ir izstrādājuši MVU vai 
jaunuzņēmumi;

– jāizvairās no pārmērīga regulējuma 
un jānovērš papildu administratīvais 
slogs, jo tas kavētu inovāciju attīstību MI 
jomā Eiropā, it īpaši, ja tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus ir izstrādājuši 
MVU vai jaunuzņēmumi;

Or. de
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Grozījums Nr. 151
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– jāizvairās no pārmērīga regulējuma, 
jo tas kavētu inovāciju attīstību MI jomā 
Eiropā, it īpaši, ja tehnoloģijas, produktus 
vai pakalpojumus ir izstrādājuši MVU vai 
jaunuzņēmumi;

– jāizvairās no pārmērīga regulējuma 
un juridiskās nenoteiktības, jo tas kavētu 
inovāciju attīstību MI jomā Eiropā, it īpaši, 
ja tehnoloģijas, produktus vai 
pakalpojumus ir izstrādājuši MVU vai 
jaunuzņēmumi;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– mākslīgā intelekta civiltiesiskās 
atbildības standartiem būtu jācenšas rast 
līdzsvaru starp sabiedrības aizsardzību, no 
vienas puses, un stimuliem uzņēmumiem 
ieguldīt inovācijās, jo īpaši MI sistēmās, 
no otras puses;

Or. ro

Grozījums Nr. 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 4. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā vietā, lai aizstātu labi – tā vietā, lai aizstātu labi 
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funkcionējošus esošos atbildības režīmus, 
būtu jāveic vairāki konkrēti pielāgojumi, 
ieviešot jaunas un uz nākotni vērstas 
ierosmes;

funkcionējošus esošos atbildības režīmus, 
būtu jāveic konkrēti pielāgojumi, ieviešot 
juridiski pareizas un MI sistēmu 
specifikai piemērotas ierosmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 4. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– tā vietā, lai aizstātu labi 
funkcionējošus esošos atbildības režīmus, 
būtu jāveic vairāki konkrēti pielāgojumi, 
ieviešot jaunas un uz nākotni vērstas 
ierosmes;

– tā vietā, lai aizstātu labi 
funkcionējošus esošos atbildības režīmus, 
būtu jāveic daži vajadzīgi pielāgojumi, 
ieviešot jaunas un uz nākotni vērstas 
ierosmes;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 5. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– šis ziņojums un Produktatbildības 
direktīva ir kopīgā atbildības par MI 
sistēmām satvara divi pīlāri, un saistībā ar 
tiem jāīsteno cieša koordinācija visu 
politisko dalībnieku starpā;

– šis ziņojums un Produktatbildības 
direktīva ir kopīgā atbildības par MI 
sistēmām satvara divi pīlāri, un saistībā ar 
tiem jāīsteno cieša koordinācija visu 
politisko dalībnieku starpā Savienības un 
valstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Marion Walsmann
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Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 5. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– šis ziņojums un Produktatbildības 
direktīva ir kopīgā atbildības par MI 
sistēmām satvara divi pīlāri, un saistībā ar 
tiem jāīsteno cieša koordinācija visu 
politisko dalībnieku starpā;

– šis ziņojums un Produktatbildības 
direktīva ir kopīgā atbildības par MI 
sistēmām satvara divi pīlāri, un saistībā ar 
tiem jāīsteno un jāsaskaņo cieša 
koordinācija visu politisko dalībnieku 
starpā;

Or. de

Grozījums Nr. 157
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 6. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– iedzīvotājiem jānodrošina vienāds 
aizsardzības un tiesību līmenis neatkarīgi 
no tā, vai kaitējumu ir vai nav radījusi MI 
sistēma, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
kaitējums nodarīts fiziski vai virtuāli.

– iedzīvotājiem jānodrošina vienāds 
aizsardzības un tiesību līmenis neatkarīgi 
no tā, vai kaitējumu ir vai nav radījusi MI 
sistēma, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
kaitējums nodarīts fiziski vai virtuāli un 
vai tas ir materiāls, vai nemateriāls. Kā 
norādīts Komisijas 2020. gada 
19. februāra paziņojumā par MI un 
robotiku drošuma un atbildības aspektā, 
Komisija uzskata, ka šajā Savienības 
tiesību aktā būtu jāparedz "skaidri 
pienākumi ražotājiem (cita starpā 
attiecībā uz MI humanoīdajiem robotiem), 
noteikti ņemt vērā nemateriālo kaitējumu, 
ko produkti varētu nodarīt lietotājiem, jo 
īpaši neaizsargātiem lietotājiem, 
piemēram, gados veciem cilvēkiem 
aprūpes iestādēs".

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Marion Walsmann
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Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 6. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– iedzīvotājiem jānodrošina vienāds 
aizsardzības un tiesību līmenis neatkarīgi 
no tā, vai kaitējumu ir vai nav radījusi MI 
sistēma, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
kaitējums nodarīts fiziski vai virtuāli.

– iedzīvotājiem jānodrošina vienāds 
aizsardzības un tiesību līmenis neatkarīgi 
no tā, vai kaitējumu ir vai nav radījusi MI 
sistēma, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
kaitējums nodarīts fiziski vai virtuāli, lai 
tādējādi stiprinātu iedzīvotāju uzticēšanos 
šai jaunajai tehnoloģijai.

Or. de

Grozījums Nr. 159
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – A iedaļa – 1. daļa – 6. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– iedzīvotājiem jānodrošina vienāds 
aizsardzības un tiesību līmenis neatkarīgi 
no tā, vai kaitējumu ir vai nav radījusi MI 
sistēma, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
kaitējums nodarīts fiziski vai virtuāli.

– iedzīvotājiem jānodrošina vienāds 
aizsardzības un tiesību līmenis neatkarīgi 
no tā, vai kaitējumu ir vai nav radījusi MI 
sistēma, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
kaitējums nodarīts fiziski, materiāli, 
nemateriāli vai virtuāli.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 4.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ņemot vērā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 169. pantu,

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 1. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus. Jebkuram atbildības 
regulējumam būtu jānodrošina līdzsvars 
starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu un vienlaikus 
jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas 
tehnoloģijas, produktus vai 
pakalpojumus.

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 1. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
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zaudējumus. Jebkuram atbildības 
regulējumam būtu jānodrošina līdzsvars 
starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu un vienlaikus 
jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas 
tehnoloģijas, produktus vai pakalpojumus.

zaudējumus. Jebkuram atbildības 
regulējumam būtu jāveido uzticība 
produktu un pakalpojumu, arī digitālo 
tehnoloģiju drošībai, uzticamībai un 
konsekvencei, lai panāktu līdzsvaru starp 
potenciālo cietušo efektīvu aizsardzību pret 
kaitējumu un vienlaikus jāparedz 
pietiekama rīcības brīvība, lai nodrošinātu 
iespēju izstrādāt jaunas tehnoloģijas, 
produktus vai pakalpojumus.

Or. ro

Grozījums Nr. 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 1. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus. Jebkuram atbildības 
regulējumam būtu jānodrošina līdzsvars 
starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu un vienlaikus 
jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas 
tehnoloģijas, produktus vai 
pakalpojumus.

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
stimulus personām, lai tās izvairītos nodarīt 
kaitējumu vai zaudējumus. Jebkuram 
atbildības regulējumam būtu jāaizsargā 
personas, kas, iespējams, cietušas 
zaudējumus, nodrošinot, ka cietušie var 
pieprasīt kompensāciju visos gadījumos, 
kad tas šķiet pamatoti.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
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I pielikums – B iedaļa – 1. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus. Jebkuram atbildības 
regulējumam būtu jānodrošina līdzsvars 
starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu un vienlaikus 
jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas 
tehnoloģijas, produktus vai pakalpojumus.

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt materiālu vai 
nemateriālu kaitējumu vai zaudējumus. 
Jebkuram atbildības regulējumam būtu 
jānodrošina līdzsvars starp potenciālo 
cietušo efektīvu aizsardzību pret kaitējumu 
un vienlaikus jāparedz pietiekama rīcības 
brīvība, lai nodrošinātu iespēju izstrādāt 
jaunas tehnoloģijas, produktus vai 
pakalpojumus.

Or. fr

Grozījums Nr. 165
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 1. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt kompensāciju no puses, kura ir 
atbildīga par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem un, no otras puses, tas paredz 
ekonomiskus stimulus personām, lai tās 
izvairītos nodarīt kaitējumu vai 
zaudējumus. Jebkuram atbildības 
regulējumam būtu jānodrošina līdzsvars 
starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu un vienlaikus 
jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas 

(1) Jēdzienam "atbildība" ir būtiska 
divējāda loma mūsu ikdienas dzīvē — no 
vienas puses, tas nodrošina, ka persona, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, var 
pieprasīt un saņemt kompensāciju no 
puses, kura ir atbildīga par nodarīto 
kaitējumu vai zaudējumiem un, no otras 
puses, tas paredz ekonomiskus stimulus 
personām, lai tās izvairītos nodarīt 
kaitējumu vai zaudējumus. Jebkuram 
atbildības regulējumam būtu jānodrošina 
līdzsvars starp potenciālo cietušo efektīvu 
aizsardzību pret kaitējumu un vienlaikus 
jāparedz pietiekama rīcības brīvība, lai 
nodrošinātu iespēju izstrādāt jaunas 



PE652.460v01-00 86/150 AM\1205914LV.docx

LV

tehnoloģijas, produktus vai pakalpojumus. tehnoloģijas, produktus vai pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 2. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(2) It īpaši jaunu produktu un 
pakalpojumu aprites cikla sākuma pastāv 
zināms funkcionālu trūkumu risks 
lietotājam, kā arī trešām pusēm. Šis 
mēģinājumu un kļūdu process vienlaikus ir 
arī būtisks faktors, kas veicina tehnisko 
progresu, un bez tā lielākā daļa mūsu 
tehnoloģiju nepastāvētu. Līdz šim ar 
jauniem produktiem un pakalpojumiem 
saistītos riskus pienācīgi ir novērsuši 
stingri produktu drošības tiesību akti un 
atbildības noteikumi.

(2) It īpaši jaunu produktu un 
pakalpojumu aprites cikla sākumā pastāv 
zināms funkcionālu trūkumu risks 
lietotājam, kā arī trešām pusēm. Šis 
mēģinājumu un kļūdu process vienlaikus ir 
arī būtisks faktors, kas veicina tehnisko 
progresu, un bez tā lielākā daļa mūsu 
tehnoloģiju nepastāvētu. Līdz šim ar 
jauniem produktiem un pakalpojumiem 
saistītos riskus ir novērsuši stingri produktu 
drošības tiesību akti, un ir jāturpina 
pienācīgi īstenot un pēc vajadzības 
pārskatīt šos tiesību aktus.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 2. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(2) It īpaši jaunu produktu un 
pakalpojumu aprites cikla sākuma pastāv 
zināms funkcionālu trūkumu risks 
lietotājam, kā arī trešām pusēm. Šis 
mēģinājumu un kļūdu process vienlaikus 
ir arī būtisks faktors, kas veicina tehnisko 
progresu, un bez tā lielākā daļa mūsu 
tehnoloģiju nepastāvētu. Līdz šim ar 
jauniem produktiem un pakalpojumiem 

(2) Ne tikai jaunu produktu un 
pakalpojumu aprites cikla sākumā pastāv 
zināms funkcionālu trūkumu risks 
lietotājam, kā arī trešām pusēm, jo šāds 
risks pastāv arī vēlākos posmos tādēļ, ka 
atjauninājumu dēļ tiek ieviestas izmaiņas. 
Līdz šim ar jauniem produktiem un 
pakalpojumiem saistītos riskus pienācīgi ir 
novērsuši stingri produktu drošības tiesību 
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saistītos riskus pienācīgi ir novērsuši 
stingri produktu drošības tiesību akti un 
atbildības noteikumi.

akti un atbildības noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 2. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(2) It īpaši jaunu produktu un 
pakalpojumu aprites cikla sākuma pastāv 
zināms funkcionālu trūkumu risks 
lietotājam, kā arī trešām pusēm. Šis 
mēģinājumu un kļūdu process vienlaikus ir 
arī būtisks faktors, kas veicina tehnisko 
progresu, un bez tā lielākā daļa mūsu 
tehnoloģiju nepastāvētu. Līdz šim ar 
jauniem produktiem un pakalpojumiem 
saistītos riskus pienācīgi ir novērsuši 
stingri produktu drošības tiesību akti un 
atbildības noteikumi.

(2) It īpaši jaunu produktu un 
pakalpojumu aprites cikla sākumā pēc 
sākotnējo testu veikšanas pastāv zināms 
funkcionālu trūkumu risks lietotājam, kā 
arī trešām pusēm. Šis mēģinājumu un 
kļūdu process vienlaikus ir arī būtisks 
faktors, kas veicina tehnisko progresu, un 
bez tā lielākā daļa mūsu tehnoloģiju 
nepastāvētu. Līdz šim ar jauniem 
produktiem un pakalpojumiem saistītos 
riskus pienācīgi ir novērsuši stingri 
produktu drošības tiesību akti un atbildības 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) arvien 
plašāk izmantošana rada būtiskas 
problēmas esošajās atbildības sistēmās. MI 
sistēmu izmantošana mūsu ikdienas dzīvē 
radīs situācijas, kurās to nepārredzamības 
dēļ ("melnās kastes" elements) ir ārkārtīgi 
dārgi vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) un 
citu jauno digitālo tehnoloģiju, piemēram, 
lietu interneta vai sadalītās virsgrāmatas 
tehnoloģiju, arvien plašāka izmantošana 
rada būtiskas problēmas esošajās atbildības 
sistēmās. MI sistēmu izmantošana mūsu 
ikdienas dzīvē radīs situācijas, kurās to 
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kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai kurš kods vai ieguldījums galu galā ir 
novedis pie kaitnieciskās darbības. Minētās 
grūtības pastiprina MI sistēmas un citu MI 
sistēmu un sistēmu, kas nav MI sistēmas, 
savienojamība, atkarība no ārējiem datiem, 
neaizsargātība pret kiberdrošības 
pārkāpumiem, kā arī MI sistēmu arvien 
pieaugošā autonomija, ko veicina 
mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu vērtības un 
brīvības, izsekotu personas pret viņu gribu, 
ieviestu sociālās kredītu sistēmas vai 
konstruētu nāvējošas autonomās ieroču 
sistēmas.

nepārredzamības ("melnās kastes" 
elements), sarežģītības, atjaunojumu vai 
darbības gaitas pašmācīšanās dēļ ieviestu 
izmaiņu, ierobežotas prognozējamības un 
neaizsargātības pret kiberdrošības 
draudiem dēļ ir ārkārtīgi sarežģīti vai pat 
neiespējami noteikt pusi, kura kontrolējusi 
ar MI sistēmu saistīto risku, vai kurš kods 
vai ieguldījums galu galā ir novedis pie 
kaitnieciskās darbības. Minētās grūtības 
pastiprina MI sistēmas un citu MI sistēmu 
un sistēmu, kas nav MI sistēmas, 
savienojamība, atkarība no ārējiem datiem, 
neaizsargātība pret kiberdrošības 
pārkāpumiem, kā arī MI sistēmu arvien 
pieaugošā autonomija, ko veicina 
mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu vērtības un 
brīvības, izsekotu personas pret viņu gribu, 
ieviestu sociālās kredītu sistēmas vai 
konstruētu nāvējošas autonomās ieroču 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) arvien 
plašāk izmantošana rada būtiskas 
problēmas esošajās atbildības sistēmās. MI 
sistēmu izmantošana mūsu ikdienas dzīvē 
radīs situācijas, kurās to nepārredzamības 
dēļ ("melnās kastes" elements) ir ārkārtīgi 
dārgi vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai kurš kods vai ieguldījums galu galā ir 
novedis pie kaitnieciskās darbības. Minētās 

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) arvien 
plašāka izmantošana rada būtiskas 
problēmas esošajās atbildības sistēmās. MI 
sistēmu izmantošana mūsu ikdienas dzīvē 
radīs situācijas, kurās to nepārredzamības 
dēļ ("melnās kastes" elements) ir ārkārtīgi 
dārgi vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai kurš kods vai ieguldījums galu galā ir 
novedis pie kaitnieciskās darbības. Minētās 
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grūtības pastiprina MI sistēmas un citu MI 
sistēmu un sistēmu, kas nav MI sistēmas, 
savienojamība, atkarība no ārējiem datiem, 
neaizsargātība pret kiberdrošības 
pārkāpumiem, kā arī MI sistēmu arvien 
pieaugošā autonomija, ko veicina 
mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu vērtības un 
brīvības, izsekotu personas pret viņu gribu, 
ieviestu sociālās kredītu sistēmas vai 
konstruētu nāvējošas autonomās ieroču 
sistēmas.

grūtības pastiprina MI sistēmas un citu MI 
sistēmu un sistēmu, kas nav MI sistēmas, 
savienojamība, atkarība no ārējiem datiem, 
neaizsargātība pret kiberdrošības 
pārkāpumiem, kā arī MI sistēmu arvien 
pieaugošā autonomija, ko veicina 
mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu cilvēka cieņu, 
mūsu vērtības un brīvības, izsekotu 
personas pret viņu gribu, ieviestu sociālās 
kredītu sistēmas vai konstruētu nāvējošas 
autonomās ieroču sistēmas, vai pieņemtu 
neobjektīvus lēmumus jautājumos par 
veselības apdrošināšanu, kredīta 
piešķiršanu, tiesas rīkojumiem, 
pieņemšanu darbā vai nodarbinātību.

Or. fr

Grozījums Nr. 171
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) arvien 
plašāk izmantošana rada būtiskas 
problēmas esošajās atbildības sistēmās. MI 
sistēmu izmantošana mūsu ikdienas dzīvē 
radīs situācijas, kurās to nepārredzamības 
dēļ ("melnās kastes" elements) ir ārkārtīgi 
dārgi vai pat neiespējami noteikt pusi, kura 
kontrolējusi ar MI sistēmu saistīto risku, 
vai kurš kods vai ieguldījums galu galā ir 
novedis pie kaitnieciskās darbības. Minētās 
grūtības pastiprina MI sistēmas un citu MI 
sistēmu un sistēmu, kas nav MI sistēmas, 
savienojamība, atkarība no ārējiem datiem, 
neaizsargātība pret kiberdrošības 
pārkāpumiem, kā arī MI sistēmu arvien 

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) arvien 
plašāka izmantošana rada būtiskas 
problēmas esošajās atbildības sistēmās. MI 
sistēmu izmantošana mūsu ikdienas dzīvē 
radīs situācijas, kurās to nepārredzamības 
("melnās kastes" elements) un to dzīves 
ciklā iesaistīto daudzo dalībnieku dēļ ir 
ārkārtīgi dārgi vai pat neiespējami noteikt 
pusi, kura kontrolējusi ar MI sistēmu 
saistīto risku, vai kurš kods vai ieguldījums 
galu galā ir novedis pie kaitnieciskās 
darbības. Minētās grūtības pastiprina MI 
sistēmas un citu MI sistēmu un sistēmu, 
kas nav MI sistēmas, savienojamība, 
atkarība no ārējiem datiem, neaizsargātība 
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pieaugošā autonomija, ko veicina 
mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu vērtības un 
brīvības, izsekotu personas pret viņu gribu, 
ieviestu sociālās kredītu sistēmas vai 
konstruētu nāvējošas autonomās ieroču 
sistēmas.

pret kiberdrošības pārkāpumiem, kā arī MI 
sistēmu arvien pieaugošā autonomija, ko 
veicina mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu vērtības un 
brīvības, izsekotu personas pret viņu gribu, 
ieviestu sociālās kredītu sistēmas vai 
konstruētu nāvējošas autonomās ieroču 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 3. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) arvien 
plašāk izmantošana rada būtiskas 
problēmas esošajās atbildības sistēmās. MI 
sistēmu izmantošana mūsu ikdienas dzīvē 
radīs situācijas, kurās to nepārredzamības 
dēļ ("melnās kastes" elements) ir 
ārkārtīgi dārgi vai pat neiespējami noteikt 
pusi, kura kontrolējusi ar MI sistēmu 
saistīto risku, vai kurš kods vai ieguldījums 
galu galā ir novedis pie kaitnieciskās 
darbības. Minētās grūtības pastiprina MI 
sistēmas un citu MI sistēmu un sistēmu, 
kas nav MI sistēmas, savienojamība, 
atkarība no ārējiem datiem, neaizsargātība 
pret kiberdrošības pārkāpumiem, kā arī MI 
sistēmu arvien pieaugošā autonomija, ko 
veicina mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās spējas. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu vērtības un 
brīvības, izsekotu personas pret viņu gribu, 
ieviestu sociālās kredītu sistēmas vai 

(3) Taču mākslīgā intelekta (MI) arvien 
plašāka izmantošana rada būtiskas 
problēmas esošajās atbildības sistēmās. 
Konkrētiem regulatīvajiem aizsardzības 
pasākumiem būtu jānovērš situācija, ka 
MI sistēmu sarežģītība rada 
nepārredzamību šo sistēmu lietotājiem un 
jāļauj noteikt pusi, kura kontrolējusi ar MI 
sistēmu saistīto risku, vai kurš kods vai 
ieguldījums galu galā ir novedis pie 
kaitnieciskās darbības, vienlaikus atzīstot 
šā uzdevuma sarežģītību. Minētās grūtības 
rada MI sistēmu un sistēmu, kas nav MI 
sistēmas, atkarība no ārējiem datiem un 
pakļautība nepilnībām, kuru rada 
neaizsargātība pret kiberdrošības 
pārkāpumiem, kā arī arvien autonomāku 
MI sistēmu izstrāde, cita starpā izmantojot 
mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās 
mācīšanās paņēmienus. Papildus šiem 
sarežģītajiem aspektiem un potenciālajai 
neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot 
arī, lai nodarītu būtisku kaitējumu, 
piemēram, apdraudētu mūsu vērtības, 
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konstruētu nāvējošas autonomās ieroču 
sistēmas.

tiesības un brīvības, izsekotu personas pret 
viņu gribu, ieviestu sociālās kredītu 
sistēmas vai konstruētu nāvējošas ieroču 
sistēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 4. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(4) Patlaban ir svarīgi ņemt vērā, ka MI 
sistēmu ieviešanas nodrošinātie ieguvumi 
krietni pārsniegs trūkumus. MI sistēmas 
palīdzēs efektīvāk novērst klimata 
pārmaiņas, uzlabot medicīniskos 
izmeklējumus, labāk integrēt personas ar 
invaliditāti sabiedrībā, kā arī nodrošināt 
individuāli pielāgotas izglītības 
programmas visa veida apmācāmajiem. Lai 
izmantotu dažādās tehnoloģiju sniegtās 
iespējas un veicinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos MI sistēmu izmantošanai, 
vienlaikus novēršot to kaitniecisku 
izmantošanu, labākais risinājums virzībai 
uz priekšu ir pārdomāti ētikas standarti un 
atbilstīga un taisnīga kompensācija.

(4) Patlaban ir svarīgi ņemt vērā, ka 
publiskā un privātā sektora 
ieinteresētajām personām būtu jācenšas 
panākt, lai MI sistēmu ieviešanas 
nodrošinātie ieguvumi pārsniegtu 
trūkumus. Šajā nolūkā jebkādām 
regulatīvām darbībām būtu jānodrošina, 
lai MI sistēmas atbilst Savienības tiesību 
aktiem un ētikas standartiem, palīdz 
efektīvāk novērst klimata krīzes, uzlabot 
cilvēku labklājību, proti, saistībā ar 
medicīniskiem izmeklējumiem un darba 
apstākļiem, labāk integrēt personas ar 
invaliditāti sabiedrībā, kā arī nodrošināt 
individuāli pielāgotas izglītības 
programmas visa veida apmācāmajiem. Lai 
izmantotu dažādās tehnoloģiju sniegtās 
iespējas un veicinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos MI sistēmu izmantošanai, 
vienlaikus novēršot to kaitniecisku 
izmantošanu, labākais risinājums virzībai 
uz priekšu ir pārdomāti ētikas standarti un 
atbilstīga un taisnīga kompensācija.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
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I pielikums – B iedaļa – 4. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(4) Patlaban ir svarīgi ņemt vērā, ka MI 
sistēmu ieviešanas nodrošinātie ieguvumi 
krietni pārsniegs trūkumus. MI sistēmas 
palīdzēs efektīvāk novērst klimata 
pārmaiņas, uzlabot medicīniskos 
izmeklējumus, labāk integrēt personas ar 
invaliditāti sabiedrībā, kā arī nodrošināt 
individuāli pielāgotas izglītības 
programmas visa veida apmācāmajiem. Lai 
izmantotu dažādās tehnoloģiju sniegtās 
iespējas un veicinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos MI sistēmu izmantošanai, 
vienlaikus novēršot to kaitniecisku 
izmantošanu, labākais risinājums virzībai 
uz priekšu ir pārdomāti ētikas standarti 
un atbilstīga un taisnīga kompensācija.

(4) Patlaban ir svarīgi ņemt vērā, ka, 
lai nodrošinātu, ka MI sistēmu ieviešanas 
nodrošinātie ieguvumi pārsniedz trūkumus, 
ir jāievieš pielāgojumi Savienības tiesību 
aktos. MI sistēmas palīdzēs efektīvāk 
novērst klimata pārmaiņas, uzlabot 
medicīniskos izmeklējumus, labāk integrēt 
personas ar invaliditāti sabiedrībā, kā arī 
nodrošināt individuāli pielāgotas izglītības 
programmas visa veida apmācāmajiem. Lai 
izmantotu dažādās tehnoloģiju sniegtās 
iespējas un veicinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos MI sistēmu izmantošanai, 
vienlaikus novēršot to kaitniecisku 
izmantošanu, ir būtiski nodrošināt, lai MI 
sistēmas atbilst piemērojamiem tiesību 
aktiem, un ir jāpielāgo Savienības un 
valstu atbildības režīmi, lai skartajām 
personām tiktu garantēta atbilstīga un 
taisnīga kompensācija.

Or. en

Grozījums Nr. 175
Caterina Chinnici

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 4. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(4) Patlaban ir svarīgi ņemt vērā, ka MI 
sistēmu ieviešanas nodrošinātie ieguvumi 
krietni pārsniegs trūkumus. MI sistēmas 
palīdzēs efektīvāk novērst klimata 
pārmaiņas, uzlabot medicīniskos 
izmeklējumus, labāk integrēt personas ar 
invaliditāti sabiedrībā, kā arī nodrošināt 
individuāli pielāgotas izglītības 
programmas visa veida apmācāmajiem. Lai 
izmantotu dažādās tehnoloģiju sniegtās 
iespējas un veicinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos MI sistēmu izmantošanai, 

(4) Patlaban ir svarīgi ņemt vērā, ka MI 
sistēmu ieviešanas nodrošinātie ieguvumi 
krietni pārsniegs trūkumus. MI sistēmas 
palīdzēs efektīvāk novērst klimata 
pārmaiņas, uzlabot medicīniskos 
izmeklējumus, labāk integrēt personas ar 
invaliditāti un gados vecas personas 
sabiedrībā, kā arī nodrošināt individuāli 
pielāgotas izglītības programmas visa 
veida apmācāmajiem. Lai izmantotu 
dažādās tehnoloģiju sniegtās iespējas un 
veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos MI 
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vienlaikus novēršot to kaitniecisku 
izmantošanu, labākais risinājums virzībai 
uz priekšu ir pārdomāti ētikas standarti un 
atbilstīga un taisnīga kompensācija.

sistēmu izmantošanai, vienlaikus novēršot 
to kaitniecisku izmantošanu, labākais 
risinājums virzībai uz priekšu ir pārdomāti 
ētikas standarti un atbilstīga un taisnīga 
kompensācija.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 4. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(4) Patlaban ir svarīgi ņemt vērā, ka 
MI sistēmu ieviešanas nodrošinātie 
ieguvumi krietni pārsniegs trūkumus. MI 
sistēmas palīdzēs efektīvāk novērst klimata 
pārmaiņas, uzlabot medicīniskos 
izmeklējumus, labāk integrēt personas ar 
invaliditāti sabiedrībā, kā arī nodrošināt 
individuāli pielāgotas izglītības 
programmas visa veida apmācāmajiem. Lai 
izmantotu dažādās tehnoloģiju sniegtās 
iespējas un veicinātu iedzīvotāju 
uzticēšanos MI sistēmu izmantošanai, 
vienlaikus novēršot to kaitniecisku 
izmantošanu, labākais risinājums virzībai 
uz priekšu ir pārdomāti ētikas standarti un 
atbilstīga un taisnīga kompensācija.

(4) Ir pamats prognozēt, ka MI sistēmu 
ieviešanas nodrošinātie ieguvumi pārsniegs 
to trūkumus. MI sistēmas varētu palīdzēt 
efektīvāk novērst klimata pārmaiņas, 
uzlabot medicīniskos izmeklējumus, labāk 
integrēt personas ar invaliditāti sabiedrībā, 
kā arī nodrošināt individuāli pielāgotas 
izglītības programmas visa veida 
apmācāmajiem. Lai izmantotu dažādās 
tehnoloģiju sniegtās iespējas un veicinātu 
iedzīvotāju uzticēšanos MI sistēmu 
izmantošanai, vienlaikus novēršot to 
kaitniecisku izmantošanu, labākais 
risinājums virzībai uz priekšu ir pārdomāti 
ētikas standarti un atbilstīga un taisnīga 
kompensācija.

Or. fr

Grozījums Nr. 177
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 4.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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(4a) Tāpat, lai novērstu drošības 
noteikumu pārkāpumus, ir vajadzīgs 
atbilstīgs atbildības režīms. Tomēr 
paredzētajā atbildībā ir jāņem vērā visu 
iesaistīto dalībnieku intereses. Turpmāku 
likumdošanas pasākumu priekšnoteikums 
ir rūpīga analīze par jebkāda jauna 
tiesiskā regulējuma sekām maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) un 
jaunuzņēmumiem. To būtiskā nozīme 
Eiropas ekonomikā pamato stingri 
samērīgu pieeju, lai šie uzņēmumi varētu 
attīstīties un ieviest inovācijas. Savukārt 
MI sistēmu radīto zaudējumu cietušajiem 
ir jābūt tiesībām uz atlīdzību un pilnu 
kompensāciju par zaudējumiem un 
kaitējumu, ko viņi ir cietuši.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Caterina Chinnici

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 4.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(4a) MI izmantošanas kontekstā 
visneaizsargātākie ir bērni, tādēļ 
iespējamā visaptverošā ES tiesību aktā 
par MI būtu jāietver pamatoti noteikumi, 
lai nodrošinātu bērnu aizsardzību un 
aizsargātu bērnu tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 5. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas nerada 
riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas MI 
sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā veidā 
un kuru pamatā ir neironu tīkli un mašīnu 
dziļās mācīšanās procesi. Šādu sistēmu 
nepārredzamība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt konkrētu darbību izsekošanu 
līdz konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību. Piemēram, šādas MI sistēmas 
ieviesējs varētu apgalvot, ka nav varējis 
kontrolēt fizisku vai virtuālu darbību, ierīci 
vai procesu, kas radījis kaitējumu vai 
zaudējumus, jo darbības vai procesa 
ierosinātājs ir ieviesēja MI sistēmas 
autonomā darbība. Taču vienlaikus 
autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai 
atzītu prasību par atbildību. Tādējādi var 
būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas nerada 
riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas MI 
sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā veidā 
un kuru pamatā ir neironu tīkli un mašīnu 
dziļās mācīšanās procesi. Šādu sistēmu 
nepārredzamība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt konkrētu darbību izsekošanu 
līdz konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību. Piemēram, šādas MI sistēmas 
pirmā posma operators varētu apgalvot, ka 
nav varējis kontrolēt fizisku vai virtuālu 
darbību, ierīci vai procesu, kas radījis 
kaitējumu vai zaudējumus, jo darbības vai 
procesa ierosinātājs ir ieviesēja MI 
sistēmas autonomā darbība. Taču 
vienlaikus autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai 
atzītu prasību par atbildību. Tādējādi var 
būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, pēdējā 
posma operatora, traucējošas trešās puses 
vai pirmā posma operatora vainu un 
nesaņem kompensāciju. Turklāt atbildības 
attiecināšana var būt netaisnīga vai 
neefektīva. Lai nepieļautu šādas 
situācijas, Savienības un valstu atbildības 
režīmos ir vajadzīgi konkrēti pielāgojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 5. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas 
nerada riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas 
MI sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā 
veidā un kuru pamatā ir neironu tīkli un 
mašīnu dziļās mācīšanās procesi. Šādu 
sistēmu nepārredzamība un autonomija 
var būtiski apgrūtināt konkrētu darbību 
izsekošanu līdz konkrētiem cilvēka 
lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz to 
izstrādi vai darbību. Piemēram, šādas MI 
sistēmas ieviesējs varētu apgalvot, ka nav 
varējis kontrolēt fizisku vai virtuālu 
darbību, ierīci vai procesu, kas radījis 
kaitējumu vai zaudējumus, jo darbības vai 
procesa ierosinātājs ir ieviesēja MI 
sistēmas autonomā darbība. Taču 
vienlaikus autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai 
atzītu prasību par atbildību. Tādējādi var 
būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru un kuras ir 
izstrādātas ar cilvēka palīdzību. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas 
sabiedrībai rada minimālus riskus. Taču ir 
arī tādas MI sistēmas, kuras tiek ieviestas 
bīstamā veidā un kuru pamatā ir tādas 
tehnoloģijas kā neironu tīkli un mašīnu 
dziļās mācīšanās procesi. Šādu sistēmu 
sarežģītība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt konkrētu darbību izsekošanu 
līdz konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību. Piemēram, persona, kam 
paredzēts kontrolēt šādu MI sistēmu, 
piemēram, ražotājs vai operators, varētu 
apgalvot, ka nav varējis kontrolēt fizisku 
vai virtuālu darbību, ierīci vai procesu, kas 
radījis kaitējumu vai zaudējumus, jo 
darbības vai procesa ierosinātājs ir 
ieviesēja MI sistēmas autonomā darbība. 
Taču vienlaikus autonomas MI sistēmas 
darbībai nevajadzētu būt pietiekamam 
iemeslam, lai atzītu prasību par atbildību, 
ja tā nav celta saistībā ar citiem 
elementiem, kas atbalsta šādu prasību. 
Tādējādi var būt tādas atbildības lietas, kad 
persona, kurai MI sistēma nodarījusi 
kaitējumu vai zaudējumus, nevar pierādīt 
ražotāja, traucējošas trešās puses vai 
operatora vainu un nesaņem 
kompensāciju.

Or. en
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Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 5. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(5) Ikvienai diskusijai par 
vajadzīgajām izmaiņām esošajā tiesiskajā 
regulējumā būtu jāsākas ar precizējumu, 
ka MI sistēmas nav tiesību subjekts un ka 
tām nav cilvēka sirdsapziņas, — to 
vienīgais uzdevums ir kalpot cilvēcei. 
Daudzas MI sistēmas arī būtiski 
neatšķiras no citām tehnoloģijām, kuras 
reizēm ir balstītas uz vēl sarežģītāku 
programmatūru. Galu galā lielākā daļa 
MI sistēmu tiek izmantotas, lai veiktu 
nenozīmīgus uzdevumus, kas nerada 
riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas MI 
sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā 
veidā un kuru pamatā ir neironu tīkli un 
mašīnu dziļās mācīšanās procesi. Šādu 
sistēmu nepārredzamība un autonomija var 
būtiski apgrūtināt konkrētu darbību 
izsekošanu līdz konkrētiem cilvēka 
lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz to 
izstrādi vai darbību. Piemēram, šādas MI 
sistēmas ieviesējs varētu apgalvot, ka nav 
varējis kontrolēt fizisku vai virtuālu 
darbību, ierīci vai procesu, kas radījis 
kaitējumu vai zaudējumus, jo darbības vai 
procesa ierosinātājs ir ieviesēja MI 
sistēmas autonomā darbība. Taču 
vienlaikus autonomas MI sistēmas 
darbībai nevajadzētu būt pietiekamam 
iemeslam, lai atzītu prasību par atbildību. 
Tādējādi var būt tādas atbildības lietas, kad 
persona, kurai MI sistēma nodarījusi 
kaitējumu vai zaudējumus, nevar pierādīt 
ražotāja, traucējošas trešās puses vai 
ieviesēja vainu un nesaņem kompensāciju.

(5) Pēdējos gados notikušās lielās 
tehnoloģiju attīstības dēļ MI sistēmas spēj 
veikt darbības, kuras kādreiz veica tikai 
cilvēks, taču konkrētu autonomu un 
kognitīvu pazīmju, piemēram, spējas 
mācīties no datiem un pieredzes un 
pieņemt lēmumus, izstrāde ir padarījusi 
tās aizvien līdzīgākas ierīcēm, kas 
mijiedarbojas ar savu vidi un spēj to 
ievērojami izmainīt. Šādā kontekstā par 
būtisku jautājumu kļūst juridiskā 
atbildība, kas izriet no robotu kaitējošām 
darbībām. Tas savukārt liek apšaubīt 
pašreizējos noteikumus par atbildību, 
tādēļ ir vajadzīgi jauni principi un 
noteikumi, lai nodrošinātu skaidrību un 
dažādu dalībnieku juridisko atbildību 
saistībā ar MI sistēmu darbībām un 
bezdarbību, jo šādu sistēmu 
nepārredzamība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt specifikāciju izsekošanu līdz 
konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību, un lai novērtētu, vai būtu bijis 
iespējams novērst sistēmu darbības vai 
bezdarbības, kas ir radījusi kaitējumu vai 
zaudējumus. Piemēram, šādas MI sistēmas 
ieviesējs varētu apgalvot, ka nav varējis 
kontrolēt fizisku vai virtuālu darbību, ierīci 
vai procesu, kas radījis kaitējumu vai 
zaudējumus, jo darbības vai procesa 
ierosinātājs ir ieviesēja MI sistēmas 
autonomā darbība. Tādējādi var būt tādas 
atbildības lietas, kad persona, kurai MI 
sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

Or. en
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Grozījums Nr. 182
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 5. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas nerada 
riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas MI 
sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā veidā 
un kuru pamatā ir neironu tīkli un mašīnu 
dziļās mācīšanās procesi. Šādu sistēmu 
nepārredzamība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt konkrētu darbību izsekošanu 
līdz konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību. Piemēram, šādas MI sistēmas 
ieviesējs varētu apgalvot, ka nav varējis 
kontrolēt fizisku vai virtuālu darbību, ierīci 
vai procesu, kas radījis kaitējumu vai 
zaudējumus, jo darbības vai procesa 
ierosinātājs ir ieviesēja MI sistēmas 
autonomā darbība. Taču vienlaikus 
autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, 
lai atzītu prasību par atbildību. Tādējādi 
var būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas nerada 
riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas MI 
sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā veidā 
un kuru pamatā ir neironu tīkli un mašīnu 
dziļās mācīšanās procesi. Šādu sistēmu 
nepārredzamība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt konkrētu darbību izsekošanu 
līdz konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību. Piemēram, šādas MI sistēmas 
ieviesējs varētu apgalvot, ka nav varējis 
kontrolēt fizisku vai virtuālu darbību, ierīci 
vai procesu, kas radījis kaitējumu vai 
zaudējumus, jo darbības vai procesa 
ierosinātājs ir ieviesēja MI sistēmas 
autonomā darbība. Tādējādi var būt tādas 
atbildības lietas, kad persona, kurai MI 
sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Kosma Złotowski
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Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 5. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, 
lai veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas 
nerada riskus sabiedrībai. Taču ir arī 
tādas MI sistēmas, kuras tiek ieviestas 
bīstamā veidā un kuru pamatā ir neironu 
tīkli un mašīnu dziļās mācīšanās procesi. 
Šādu sistēmu nepārredzamība un 
autonomija var būtiski apgrūtināt konkrētu 
darbību izsekošanu līdz konkrētiem cilvēka 
lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz to 
izstrādi vai darbību. Piemēram, šādas MI 
sistēmas ieviesējs varētu apgalvot, ka nav 
varējis kontrolēt fizisku vai virtuālu 
darbību, ierīci vai procesu, kas radījis 
kaitējumu vai zaudējumus, jo darbības vai 
procesa ierosinātājs ir ieviesēja MI 
sistēmas autonomā darbība. Taču 
vienlaikus autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai 
atzītu prasību par atbildību. Tādējādi var 
būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Ir tādas MI 
sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā veidā 
un kuru pamatā ir neironu tīkli un mašīnu 
dziļās mācīšanās procesi. Šādu sistēmu 
nepārredzamība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt konkrētu darbību izsekošanu 
līdz konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību. Piemēram, šādas MI sistēmas 
ieviesējs varētu apgalvot, ka nav varējis 
kontrolēt fizisku vai virtuālu darbību, ierīci 
vai procesu, kas radījis kaitējumu vai 
zaudējumus, jo darbības vai procesa 
ierosinātājs ir ieviesēja MI sistēmas 
autonomā darbība. Taču vienlaikus 
autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai 
atzītu prasību par atbildību. Tādējādi var 
būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
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I pielikums – B iedaļa – 5. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas nerada 
riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas MI 
sistēmas, kuras tiek ieviestas bīstamā veidā 
un kuru pamatā ir neironu tīkli un mašīnu 
dziļās mācīšanās procesi. Šādu sistēmu 
nepārredzamība un autonomija var būtiski 
apgrūtināt konkrētu darbību izsekošanu 
līdz konkrētiem cilvēka lēmumiem, kas 
pieņemti attiecībā uz to izstrādi vai 
darbību. Piemēram, šādas MI sistēmas 
ieviesējs varētu apgalvot, ka nav varējis 
kontrolēt fizisku vai virtuālu darbību, ierīci 
vai procesu, kas radījis kaitējumu vai 
zaudējumus, jo darbības vai procesa 
ierosinātājs ir ieviesēja MI sistēmas 
autonomā darbība. Taču vienlaikus 
autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai 
atzītu prasību par atbildību. Tādējādi var 
būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai ieviesēja vainu 
un nesaņem kompensāciju.

(5) Ikvienai diskusijai par vajadzīgajām 
izmaiņām esošajā tiesiskajā regulējumā 
būtu jāsākas ar precizējumu, ka MI 
sistēmas nav tiesību subjekts un ka tām nav 
cilvēka sirdsapziņas, — to vienīgais 
uzdevums ir kalpot cilvēcei. Daudzas MI 
sistēmas arī būtiski neatšķiras no citām 
tehnoloģijām, kuras reizēm ir balstītas uz 
vēl sarežģītāku programmatūru. Galu galā 
lielākā daļa MI sistēmu tiek izmantotas, lai 
veiktu nenozīmīgus uzdevumus, kas nerada 
riskus sabiedrībai. Taču ir arī tādas MI 
sistēmas, kuras ir izstrādātas un tiek 
ieviestas bīstamā veidā un kuru pamatā ir 
neironu tīkli un mašīnu dziļās mācīšanās 
procesi. Šādu sistēmu nepārredzamība un 
autonomija var būtiski apgrūtināt konkrētu 
darbību izsekošanu līdz konkrētiem cilvēka 
lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz to 
izstrādi vai darbību. Piemēram, šādas MI 
sistēmas operators varētu apgalvot, ka nav 
varējis kontrolēt fizisku vai virtuālu 
darbību, ierīci vai procesu, kas radījis 
kaitējumu vai zaudējumus, jo darbības vai 
procesa ierosinātājs ir ieviesēja MI 
sistēmas autonomā darbība. Taču 
vienlaikus autonomas MI sistēmas darbībai 
nevajadzētu būt pietiekamam iemeslam, lai 
atzītu prasību par atbildību. Tādējādi var 
būt tādas atbildības lietas, kad persona, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumus, nevar pierādīt ražotāja, 
traucējošas trešās puses vai operatora 
vainu un nesaņem kompensāciju.

Or. en

Grozījums Nr.185
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 6. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
vien dažu jaunu noteikumu pieņemšana 
būtu pietiekami pasākumi, lai risinātu ar 
MI saistītās problēmas.

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
vien dažu jaunu noteikumu pieņemšana 
būtu pietiekami pasākumi, lai risinātu ar 
MI saistītās problēmas, nolūkā nepieļaut 
regulējuma sadrumstalotību un 
nodrošināt tiesību aktu saskaņošanu 
Savienības civiltiesiskās atbildības 
mākslīgā intelekta jomā.

Or. ro

Grozījums Nr. 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 6. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
vien dažu jaunu noteikumu pieņemšana 

(6) Tādējādi vienmēr skaidri jānosaka, 
ka tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Turklāt 
stingra atbildība būtu jāattiecina uz 
personu, kam ir lielāka kontrole pār 
darbības risku. Tas izriet no vispārējiem 
un plaši atzītiem atbildības jēdzieniem 
justīcijā, kas paredz, ka persona, kura rada 
risku sabiedrībai, ir atbildīga, ja šis risks 
materializējas. Tādējādi MI sistēmu 
plašāka izmantošana nenosaka vajadzību 
pilnībā pārskatīt atbildības noteikumus 
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būtu pietiekami pasākumi, lai risinātu ar 
MI saistītās problēmas.

Savienībā. Spēkā esošo tiesību aktu 
konkrēti pielāgojumi un vajadzīgo jaunu 
noteikumu pieņemšana būtu pietiekami 
pasākumi, lai risinātu ar MI saistītās 
problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 6. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
vien dažu jaunu noteikumu pieņemšana 
būtu pietiekami pasākumi, lai risinātu ar 
MI saistītās problēmas.

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada vai uzņemas risku 
sabiedrībai, ir atbildīga, ja šis risks 
materializējas, un tādēļ šai personai būtu 
ex-ante pēc iespējas jāsamazina šāds risks 
vai ex-post tas jākompensē. Tādējādi MI 
sistēmu plašāka izmantošana nenosaka 
vajadzību pilnībā pārskatīt atbildības 
noteikumus Savienībā. Spēkā esošo tiesību 
aktu konkrēti pielāgojumi un vien dažu 
jaunu noteikumu pieņemšana būtu 
pietiekami pasākumi, lai risinātu ar MI 
saistītās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 6. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
vien dažu jaunu noteikumu pieņemšana 
būtu pietiekami pasākumi, lai risinātu ar 
MI saistītās problēmas.

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
rūpīgi novērtētu un mērķtiecīgu jaunu 
noteikumu pieņemšana būtu pietiekami 
pasākumi, lai risinātu ar MI saistītās 
problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 189
Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 6. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
vien dažu jaunu noteikumu pieņemšana 
būtu pietiekami pasākumi, lai risinātu ar 
MI saistītās problēmas.

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nosaka vajadzību pārskatīt atbildības 
noteikumus Savienībā. Būtu vajadzīgi 
spēkā esošo tiesību aktu pielāgojumi un 
jaunu noteikumu pieņemšana, lai 
pielāgotos ar MI saistītām problēmām.
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Or. en

Grozījums Nr. 190
Kosma Złotowski

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 6. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. 
Tādējādi MI sistēmu plašāka izmantošana 
nenosaka vajadzību pilnībā pārskatīt 
atbildības noteikumus Savienībā. Spēkā 
esošo tiesību aktu konkrēti pielāgojumi un 
vien dažu jaunu noteikumu pieņemšana 
būtu pietiekami pasākumi, lai risinātu ar 
MI saistītās problēmas.

(6) Tomēr vienmēr skaidri jānosaka, ka 
tam, kurš rada, uztur vai kontrolē MI 
sistēmu vai traucē tās darbībai, jāuzņemas 
atbildība par kaitējumu vai zaudējumiem, 
ko rada darbība, ierīce vai process. Tas 
izriet no vispārējiem un plaši atzītiem 
atbildības jēdzieniem justīcijā, kas paredz, 
ka persona, kura rada risku sabiedrībai, ir 
atbildīga, ja šis risks materializējas. Tomēr 
MI sistēmu aizvien plašāka un straujāka 
izmantošana ir saistīta ar vajadzību 
pārskatīt atbildības noteikumus Savienībā. 
Spēkā esošo tiesību aktu konkrēti 
pielāgojumi un vien dažu jaunu noteikumu 
pieņemšana nebūtu pietiekami pasākumi, 
lai risinātu ar MI saistītās problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 191
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 7. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies 
efektīvs instruments, lai saņemtu 
kompensāciju par defektīva produkta radītu 
kaitējumu. Tādēļ šī direktīva būtu 
jāizmanto arī attiecībā uz puses, kurai 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret 

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies 
efektīvs instruments, lai saņemtu 
kompensāciju par defektīva produkta radītu 
kaitējumu. Tādēļ šī direktīva būtu 
jāizmanto arī attiecībā uz puses, kurai 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret 
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defektīvas MI sistēmas ražotāju. Atbilstīgi 
Savienības labāka regulējuma principiem 
visi vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi 
būtu jāapspriež minētās direktīvas 
pārskatīšanas laikā. Dalībvalstīs spēkā 
esošās tiesības, kas paredz atbildību par 
vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni arī 
personām, kurām kaitējumu nodarījusi 
traucējoša trešā puse, jo traucējums parasti 
tiek uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 
atbildība par vainu. Tādēļ šajā regulā būtu 
jārisina jautājumi saistībā ar prasībām pret 
MI sistēmas ieviesēju.

defektīvas MI sistēmas ražotāju. Atbilstīgi 
Savienības labāka regulējuma principiem 
visi vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi 
būtu jāapspriež minētās direktīvas 
pārskatīšanas laikā. Dalībvalstīs spēkā 
esošās tiesības, kas paredz atbildību par 
vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni arī 
personām, kurām kaitējumu nodarījusi 
traucējoša trešā puse, jo traucējums parasti 
tiek uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 
atbildība par vainu situācijās, kurās trešā 
puse izmanto MI sistēmu, lai nodarītu 
kaitējumu. Tādēļ šajā regulā būtu jārisina 
jautājumi saistībā ar prasībām pret MI 
sistēmas operatoru.

_________________ _________________
3 Padomes 1985. gada 25. jūlija 
Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par 
produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 
7.8.1985., 29. lpp.

3 Padomes 1985. gada 25. jūlija 
Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par 
produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 
7.8.1985., 29. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 7. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies 
efektīvs instruments, lai saņemtu 
kompensāciju par defektīva produkta radītu 
kaitējumu. Tādēļ šī direktīva būtu 
jāizmanto arī attiecībā uz puses, kurai 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret 
defektīvas MI sistēmas ražotāju. Atbilstīgi 
Savienības labāka regulējuma principiem 
visi vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi 
būtu jāapspriež minētās direktīvas 

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies 
efektīvs instruments, lai saņemtu 
kompensāciju par defektīva produkta radītu 
kaitējumu. Lai šo direktīvu varētu 
izmantot arī attiecībā uz puses, kurai 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret 
defektīvas MI sistēmas ražotāju, minētās 
direktīvas pārskatīšanas laikā ir jāveic 
tiesību akta pielāgojumi. Dalībvalstīs spēkā 
esošās tiesības, kas paredz atbildību par 
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pārskatīšanas laikā. Dalībvalstīs spēkā 
esošās tiesības, kas paredz atbildību par 
vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni arī 
personām, kurām kaitējumu nodarījusi 
traucējoša trešā puse, jo traucējums parasti 
tiek uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 
atbildība par vainu. Tādēļ šajā regulā būtu 
jārisina jautājumi saistībā ar prasībām pret 
MI sistēmas ieviesēju.

vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni arī 
personām, kurām kaitējumu nodarījusi 
traucējoša trešā puse, jo traucējums parasti 
tiek uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 
atbildība par vainu. Tādēļ šajā regulā būtu 
jārisina jautājumi saistībā ar prasībām pret 
MI sistēmas ieviesēju.

_________________ _________________
3 Padomes 1985. gada 25. jūlija Direktīva 
85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
atbildību par produktiem ar trūkumiem, 
OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.

3 Padomes 1985. gada 25. jūlija Direktīva 
85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
atbildību par produktiem ar trūkumiem, 
OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 193
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 7. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies 
efektīvs instruments, lai saņemtu 
kompensāciju par defektīva produkta radītu 
kaitējumu. Tādēļ šī direktīva būtu 
jāizmanto arī attiecībā uz puses, kurai 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret 
defektīvas MI sistēmas ražotāju. Atbilstīgi 
Savienības labāka regulējuma principiem 
visi vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi 
būtu jāapspriež minētās direktīvas 
pārskatīšanas laikā. Dalībvalstīs spēkā 
esošās tiesības, kas paredz atbildību par 
vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni arī 
personām, kurām kaitējumu nodarījusi 
traucējoša trešā puse, jo traucējums parasti 
tiek uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies 
efektīvs instruments, lai saņemtu 
kompensāciju par defektīva produkta radītu 
kaitējumu. Tādēļ šī direktīva būtu 
jāizmanto arī attiecībā uz puses, kurai 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret 
defektīvas MI sistēmas ražotāju. Atbilstīgi 
Savienības labāka regulējuma principiem 
visi vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi 
būtu jāapspriež minētās direktīvas 
pārskatīšanas laikā. Dalībvalstīs spēkā 
esošās tiesības, kas paredz atbildību par 
vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni arī 
personām, kurām kaitējumu nodarījusi 
traucējoša trešā puse, jo traucējums parasti 
tiek uzskatīts par rīcību, no kuras izriet 
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atbildība par vainu. Tādēļ šajā regulā būtu 
jārisina jautājumi saistībā ar prasībām pret 
MI sistēmas ieviesēju.

atbildība par vainu. Tādēļ šajā regulā būtu 
jārisina jautājumi saistībā ar prasībām pret 
MI sistēmas operatoru.

_________________ _________________
3 Padomes 1985. gada 25. jūlija 
Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par 
produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 
7.8.1985., 29. lpp.

3 Padomes 1985. gada 25. jūlija 
Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par 
produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 
7.8.1985., 29. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 7. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies 
efektīvs instruments, lai saņemtu 
kompensāciju par defektīva produkta 
radītu kaitējumu. Tādēļ šī direktīva būtu 
jāizmanto arī attiecībā uz puses, kurai 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret 
defektīvas MI sistēmas ražotāju. Atbilstīgi 
Savienības labāka regulējuma principiem 
visi vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi 
būtu jāapspriež minētās direktīvas 
pārskatīšanas laikā. Dalībvalstīs spēkā 
esošās tiesības, kas paredz atbildību par 
vainu, vairumā gadījumu nodrošina 
pietiekamu aizsardzības līmeni arī 
personām, kurām kaitējumu nodarījusi 
traucējoša trešā puse, jo traucējums 
parasti tiek uzskatīts par rīcību, no kuras 
izriet atbildība par vainu. Tādēļ šajā regulā 
būtu jārisina jautājumi saistībā ar prasībām 
pret MI sistēmas ieviesēju.

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 
(Produktatbildības direktīva) ir vairāk 
nekā 30 gadus nodrošinājusi vērtīgu 
drošības tīklu, lai aizsargātu patērētājus 
pret defektīvu produktu radītu kaitējumu, 
un tā ir jāatjaunina, lai ņemtu vērā puses, 
kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasības pret 
defektīvas MI sistēmas ražotāju. Visi 
vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi būtu 
jāapspriež minētās direktīvas pārskatīšanas 
laikā. Dalībvalstīs spēkā esošās tiesības, 
kas paredz atbildību par vainu, vairumā 
gadījumu nodrošina pietiekamu 
aizsardzības līmeni personām, kurām 
kaitējumu nodarījusi traucējoša trešā puse, 
bet ne vienmēr ņem vērā tehnoloģiju 
attīstību. Tādēļ šajā regulā būtu jārisina 
jautājumi saistībā ar prasībām pret MI 
sistēmas pirmā posma operatoru un 
pēdējā posma operatoru.

_________________ _________________
3 Padomes 1985. gada 25. jūlija 3 Padomes 1985. gada 25. jūlija 
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Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par 
produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 
7.8.1985., 29. lpp.

Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par 
produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 
7.8.1985., 29. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 8. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(8) Ieviesēja atbildība saskaņā ar šo 
regulu ir balstīta uz to, ka lietotājs, 
izmantojot MI sistēmu, kontrolē risku. 
Ieviesējs, kas pielīdzināms automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašniekam, var zināmā 
mērā kontrolēt risku, ko rada MI sistēma. 
Tādējādi būtu jāpieņem, ka kontrole 
nozīmē jebkuru ieviesēja darbību, kas 
ietekmē darbības veikšanas veidu no 
sākuma līdz beigām vai kas maina 
konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā.

(8) Pirmā posma operatora atbildība 
saskaņā ar šo regulu ir balstīta uz to, ka šis 
operators ir persona, kura ir galvenā 
lēmumu pieņēmēja par attiecīgās 
tehnoloģijas izmantošanu un gūst labumu 
no šādas izmantošanas. Tādējādi būtu 
jāpieņem, ka labuma gūšana no 
izmantošanas nozīmē MI sistēmas 
pazīmju un funkciju izmantošanu. 
Savukārt pēdējā posma operatora 
atbildība saskaņā ar šo regulu ir balstīta 
uz to, ka šis operators ir persona, kura 
pastāvīgi nosaka attiecīgās tehnoloģijas 
pazīmes un nodrošina būtisku un 
pastāvīgu pēdējā posma atbalstu, tādējādi 
faktiski kontrolējot darbības riskus.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 8. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(8) Ieviesēja atbildība saskaņā ar šo 
regulu ir balstīta uz to, ka lietotājs, 

(8) Operatora atbildība saskaņā ar šo 
regulu ir balstīta uz to, ka operators savā 
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izmantojot MI sistēmu, kontrolē risku. 
Ieviesējs, kas pielīdzināms automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašniekam, var zināmā 
mērā kontrolēt risku, ko rada MI sistēma. 
Tādējādi būtu jāpieņem, ka kontrole 
nozīmē jebkuru ieviesēja darbību, kas 
ietekmē darbības veikšanas veidu no 
sākuma līdz beigām vai kas maina 
konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā.

ziņā kontrolē ar MI sistēmas darbību 
saistīto risku, kas pielīdzināms automobiļa 
vai lolojumdzīvnieka īpašniekam. Tādējādi 
būtu jāpieņem, ka kontrole nozīmē jebkuru 
operatora darbību, kas ietekmē MI 
sistēmas darbību un tādējādi to, kādā ziņā 
šāda darbība pakļauj trešās puses to 
potenciālajam riskam. Šādas darbības 
varētu ietekmēt darbības veikšanu no 
sākuma līdz beigām, nosakot ieguldījumu, 
atdevi vai rezultātus, vai izmainīt 
konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 8. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(8) Ieviesēja atbildība saskaņā ar šo 
regulu ir balstīta uz to, ka lietotājs, 
izmantojot MI sistēmu, kontrolē risku. 
Ieviesējs, kas pielīdzināms automobiļa vai 
lolojumdzīvnieka īpašniekam, var zināmā 
mērā kontrolēt risku, ko rada MI sistēma. 
Tādējādi būtu jāpieņem, ka kontrole 
nozīmē jebkuru ieviesēja darbību, kas 
ietekmē darbības veikšanas veidu no 
sākuma līdz beigām vai kas maina 
konkrētas funkcijas vai procesus MI 
sistēmā.

(8) Operatora atbildība saskaņā ar šo 
regulu ir balstīta uz to, ka operators, 
izmantojot MI sistēmu, kontrolē risku. 
Operators, kas pielīdzināms automobiļa 
vai lolojumdzīvnieka īpašniekam, var 
zināmā mērā kontrolēt risku, ko rada MI 
sistēma. Tādējādi būtu jāpieņem, ka 
kontrole nozīmē jebkuru operatora 
piekļuvi, kas var ietekmēt to, kā 
materializējas risks, piemēram, darbības 
veikšanas veidu no sākuma līdz beigām, 
vai kas var izmainīt konkrētas funkcijas 
vai procesus MI sistēmā.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 8.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(8a) Jo sarežģītāka un autonomāka 
sistēma, jo lielāka ietekme varētu būt 
algoritmu noteikšanai un ietekmēšanai, 
piemēram, ar pastāvīgiem 
atjauninājumiem, nekā vienkāršai 
sistēmas darbības uzsākšanai. Parasti ir 
vairāk nekā viena persona, ko pamatoti 
varētu uzskatīt par personu, kura 
"darbina" tehnoloģiju, proti, gan pēdējā 
posma pakalpojumu sniedzēju, gan pirmā 
posma operatoru var uzskatīt par MI 
sistēmas "operatoru" atkarībā no 
īstenotās kontroles pakāpes.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 8.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(8b) Lai gan kopumā pirmā posma 
operators šķiet kā persona, kas ir 
"galvenais" lēmumu pieņēmējs par MI 
sistēmas izmantošanu, pēdējā posma 
pakalpojumu sniedzējam, kurš pastāvīgi 
nosaka tehnoloģijas pazīmes un 
nodrošina datus un būtisku pēdējā posma 
atbalstu, varētu būt, piemēram, liela 
kontrole pār darbības riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 8.c apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(8c) Ja ir vairāk par vienu operatoru, 
stingra atbildība ir jāattiecina uz to 
operatoru, kam ir lielākā kontrole pār 
kaitnieciskās darbības radītajiem riskiem.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 9. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(9) Ja lietotājs, proti, persona, kas 
izmanto MI sistēmu, ir iesaistīta 
kaitnieciskā darbībā, šī persona jāsauc pie 
atbildības saskaņā ar šo regulu tikai tādā 
gadījumā, ja lietotājs ir arī ieviesējs. 
Īstenojot šo regulu, nevajadzētu uzskatīt, 
ka pēdējā posma operators, kas ir persona, 
kura pastāvīgi nosaka attiecīgās 
tehnoloģijas pazīmes un nodrošina 
būtisku un pastāvīgu pēdējā posma 
atbalstu, ir ieviesējs, un tādējādi šīs 
regulas noteikumus nevajadzētu piemērot 
pēdējā posma operatoram. Lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko 
noteiktību, pēdējā posma operatoram būtu 
jāpiemēro tādi paši atbildības noteikumi 
kā ražotājam un attīstītājam.

(9) Ja lietotājs, proti, persona, kas 
izmanto MI sistēmu, ir iesaistīta 
kaitnieciskā darbībā, šī persona jāsauc pie 
atbildības saskaņā ar šo regulu, ja lietotājs 
ir arī operators, jo pretējā gadījumā 
lietotāja rupja nolaidība vai tīša riska 
veicināšana novedīs pie lietotāja uz vainu 
balstītas atbildības pret prasītāju. 
Nedrīkstētu skart lietotājam piemērojamās 
patērētāja tiesības.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 9. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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(9) Ja lietotājs, proti, persona, kas 
izmanto MI sistēmu, ir iesaistīta 
kaitnieciskā darbībā, šī persona jāsauc pie 
atbildības saskaņā ar šo regulu tikai tādā 
gadījumā, ja lietotājs ir arī ieviesējs. 
Īstenojot šo regulu, nevajadzētu uzskatīt, 
ka pēdējā posma operators, kas ir persona, 
kura pastāvīgi nosaka attiecīgās 
tehnoloģijas pazīmes un nodrošina būtisku 
un pastāvīgu pēdējā posma atbalstu, ir 
ieviesējs, un tādējādi šīs regulas 
noteikumus nevajadzētu piemērot pēdējā 
posma operatoram. Lai visā Savienībā 
nodrošinātu juridisko noteiktību, pēdējā 
posma operatoram būtu jāpiemēro tādi 
paši atbildības noteikumi kā ražotājam un 
attīstītājam.

(9) Ja lietotājs, proti, persona, kas 
izmanto MI sistēmu, ir iesaistīta 
kaitnieciskā darbībā, šī persona jāsauc pie 
atbildības saskaņā ar šo regulu tikai tādā 
gadījumā, ja lietotājs ir arī pirmā posma 
operators. Jānorāda, ka pēdējā posma 
operators, kas ir persona, kura pastāvīgi 
nosaka attiecīgās tehnoloģijas pazīmes un 
nodrošina būtisku un pastāvīgu pēdējā 
posma atbalstu, ne vienmēr ir ražotājs, jo 
cita starpā tas var būt attīstītājs vai 
programmētājs.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 9. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(9) Ja lietotājs, proti, persona, kas 
izmanto MI sistēmu, ir iesaistīta 
kaitnieciskā darbībā, šī persona jāsauc pie 
atbildības saskaņā ar šo regulu tikai tādā 
gadījumā, ja lietotājs ir arī ieviesējs. 
Īstenojot šo regulu, nevajadzētu uzskatīt, 
ka pēdējā posma operators, kas ir persona, 
kura pastāvīgi nosaka attiecīgās 
tehnoloģijas pazīmes un nodrošina 
būtisku un pastāvīgu pēdējā posma 
atbalstu, ir ieviesējs, un tādējādi šīs 
regulas noteikumus nevajadzētu piemērot 
pēdējā posma operatoram. Lai visā 
Savienībā nodrošinātu juridisko noteiktību, 
pēdējā posma operatoram būtu jāpiemēro 
tādi paši atbildības noteikumi kā 
ražotājam un attīstītājam.

(9) Ja lietotājs, proti, persona, kas 
izmanto MI sistēmu, ir iesaistīta 
kaitnieciskā darbībā, šī persona jāsauc pie 
atbildības saskaņā ar šo regulu tikai tādā 
gadījumā, ja lietotājs ir arī operators. Lai 
visā Savienībā nodrošinātu juridisko 
noteiktību, ja pēdējā posma operators ir 
ražotājs Produktatbildības direktīvas 
3. panta izpratnē, tam būtu jāpiemēro 
minētā direktīva. Ja ir tikai viens 
operators, kas ir arī ražotājs, prevalē šī 
regula.
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Or. en

Grozījums Nr. 204
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 10. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. 
Tomēr lielākajai daļai atbildības prasību 
saskaņā ar šo regulu jābūt civiltiesiskās 
atbildības lietām, kad MI sistēma darbojas 
sabiedriskā vietā un pakļauj riskam lielu 
skaitu trešo pušu. Šādos gadījumos 
skartās personas bieži vien varētu 
neapzināties, ka darbojas MI sistēma, un 
tām varētu nebūt nekādu līgumisku vai 
juridisku attiecību ar ieviesēju. Tādējādi 
MI sistēmas darbības skartās personas 
nonāk situācijā, kad, ja tiek nodarīts 
kaitējums vai zaudējumi, tām ir tikai 
prasības par atbildību par vainu pret MI 
sistēmas ieviesēju, taču tām ir ārkārtīgi 
sarežģīti pierādīt ieviesēja vainu.

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. Tai 
būtu pēc iespējas vairāk jāveicina 
juridiskā noteiktība, nepārsteidzoties ņemt 
vērā tehnoloģiju attīstību nākotnē un 
dažādās atbildības lietas, ko skartās 
personas var iesniegt atbildības ķēdē un 
visā MI sistēmas dzīves ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 10. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. 
Tomēr lielākajai daļai atbildības prasību 

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. Ar 
šo regulu būtu jārisina arī (taču ne tikai) 
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saskaņā ar šo regulu jābūt civiltiesiskās 
atbildības lietām, kad MI sistēma darbojas 
sabiedriskā vietā un pakļauj riskam lielu 
skaitu trešo pušu. Šādos gadījumos skartās 
personas bieži vien varētu neapzināties, ka 
darbojas MI sistēma, un tām varētu nebūt 
nekādu līgumisku vai juridisku attiecību ar 
ieviesēju. Tādējādi MI sistēmas darbības 
skartās personas nonāk situācijā, kad, ja 
tiek nodarīts kaitējums vai zaudējumi, tām 
ir tikai prasības par atbildību par vainu 
pret MI sistēmas ieviesēju, taču tām ir 
ārkārtīgi sarežģīti pierādīt ieviesēja vainu.

civiltiesiskās atbildības lietas, kad MI 
sistēma darbojas sabiedriskā vietā un 
pakļauj riskam lielu skaitu trešo pušu. 
Šādos gadījumos skartās personas bieži 
vien varētu neapzināties, ka darbojas MI 
sistēma, un tām varētu nebūt nekādu 
līgumisku vai juridisku attiecību ar pirmā 
posma operatoru. Tādējādi MI sistēmas 
darbības skartās personas nonāk situācijā, 
kad, ja tiek nodarīts kaitējums vai 
zaudējumi, tām ir ārkārtīgi sarežģīti 
pierādīt pirmā posma operatora vainu.

Or. en

Grozījums Nr. 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 10. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. 
Tomēr lielākajai daļai atbildības prasību 
saskaņā ar šo regulu jābūt civiltiesiskās 
atbildības lietām, kad MI sistēma darbojas 
sabiedriskā vietā un pakļauj riskam lielu 
skaitu trešo pušu. Šādos gadījumos skartās 
personas bieži vien varētu neapzināties, ka 
darbojas MI sistēma, un tām varētu nebūt 
nekādu līgumisku vai juridisku attiecību ar 
ieviesēju. Tādējādi MI sistēmas darbības 
skartās personas nonāk situācijā, kad, ja 
tiek nodarīts kaitējums vai zaudējumi, tām 
ir tikai prasības par atbildību par vainu pret 
MI sistēmas ieviesēju, taču tām ir ārkārtīgi 
sarežģīti pierādīt ieviesēja vainu.

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. 
Tomēr lielākajai daļai atbildības prasību 
saskaņā ar šo regulu jābūt civiltiesiskās 
atbildības lietām, kad MI sistēma pakļauj 
riskam lielu skaitu trešo pušu. Šādos 
gadījumos skartās personas bieži vien 
varētu neapzināties, ka darbojas MI 
sistēma, un tām varētu nebūt nekādu 
līgumisku vai juridisku attiecību ar 
ieviesēju. Tādējādi MI sistēmas darbības 
skartās personas nonāk situācijā, kad, ja 
tiek nodarīts kaitējums vai zaudējumi, tām 
ir tikai prasības par atbildību par vainu pret 
MI sistēmas ieviesēju, taču tām ir ārkārtīgi 
sarežģīti pierādīt ieviesēja vainu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 207
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 10. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. 
Tomēr lielākajai daļai atbildības prasību 
saskaņā ar šo regulu jābūt civiltiesiskās 
atbildības lietām, kad MI sistēma darbojas 
sabiedriskā vietā un pakļauj riskam lielu 
skaitu trešo pušu. Šādos gadījumos skartās 
personas bieži vien varētu neapzināties, ka 
darbojas MI sistēma, un tām varētu nebūt 
nekādu līgumisku vai juridisku attiecību ar 
ieviesēju. Tādējādi MI sistēmas darbības 
skartās personas nonāk situācijā, kad, ja 
tiek nodarīts kaitējums vai zaudējumi, tām 
ir tikai prasības par atbildību par vainu pret 
MI sistēmas ieviesēju, taču tām ir ārkārtīgi 
sarežģīti pierādīt ieviesēja vainu.

(10) Šī regula principā būtu jāpiemēro 
visām MI sistēmām neatkarīgi no to 
darbības vietas, kā arī neatkarīgi no tā, vai 
darbības tiek veiktas fiziski vai virtuāli. 
Tomēr lielākajai daļai atbildības prasību 
saskaņā ar šo regulu jābūt civiltiesiskās 
atbildības lietām, kad MI sistēma darbojas 
sabiedriskā vietā un pakļauj riskam lielu 
skaitu trešo pušu. Šādos gadījumos skartās 
personas bieži vien varētu neapzināties, ka 
darbojas MI sistēma, un tām varētu nebūt 
nekādu līgumisku vai juridisku attiecību ar 
operatoru. Tādējādi MI sistēmas darbības 
skartās personas nonāk situācijā, kad, ja 
tiek nodarīts kaitējums vai zaudējumi, tām 
ir tikai prasības par atbildību par vainu pret 
MI sistēmas operatoru, taču tām ir 
ārkārtīgi sarežģīti pierādīt operatora vainu.

Or. en

Grozījums Nr. 208
Sabrina Pignedoli

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 10.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(10a) Lai aizsargātu patērētājus, 
nodrošinātu pienācīgu pārredzamību un 
analizētu iespējamo MI sistēmu izvēli un 
galu galā noteiktu operatora atbildību, 
šajā regulā būtu jāparedz pienākums 
vismaz tādas MI sistēmas, kuras tiek 
uzskatītas par augsta riska sistēmām, 
nodrošināt ar reģistratoru līdzīgi 
obligātajiem gaisa kuģu lidojuma 
reģistratoriem. Šādiem reģistratoriem 
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vajadzētu būt pilnībā pieejamiem valsts 
iestādei, lai varētu pilnībā pārbaudīt 
atbildību par MI sistēmas radītiem 
zaudējumiem vai kaitējumu. Pēc 
negadījuma, nopietna incidenta vai 
notikuma, kuru konstatējusi izmeklēšanas 
iestāde, MI sistēmas operatoram šo 
reģistratoru sākotnējie dati būtu jāglabā 
60 dienas vai kamēr izmeklēšanas iestāde 
nav noteikusi citādi. MI sistēmas 
operatoram būtu periodiski jāpārbauda 
un jānovērtē šo reģistratoru pareiza 
darbība.

Or. it

Grozījums Nr. 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 11. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(11) Ieviesēja kontrolētās MI sistēmas 
veids ir noteicošs faktors. MI sistēma, kas 
saistīta ar augstu risku, ir tāda sistēma, 
kas potenciāli apdraud sabiedrību daudz 
lielākā mērā un tādā veidā, kas ir nejaušs 
un ko nav iespējams iepriekš paredzēt. 
Tas nozīmē, ka atšķirībā no tādas MI 
sistēmas darbības, kurā iesaistītas 
konkrētas personas, kuras iepriekš 
regulāri ir piekritušas sistēmas ieviešanai 
(piemēram, lai tiktu veiktu operācija 
slimnīcā vai produkta demonstrācija 
nelielā veikalā), MI sistēmas autonomās 
darbības sākumā lielākā daļa potenciāli 
skarto personu nav zināmas un nav 
identificējamas (piemēram, personas 
publiskā laukumā vai blakus esošā ēkā). 
Nosakot, cik liels potenciāls piemīt augsta 
riska MI sistēmai radīt kaitējumu vai 
zaudējumu, būtu jāņem vērā mijiedarbība 
starp MI sistēmas izmantošanas veidu, 
potenciālā kaitējuma vai zaudējuma 
smagumu un riska materializēšanās 

(11) Atbildības noteikšanas posmā 
attiecībā uz MI nav piemēroti izmantot uz 
risku balstītu pieeju, jo zaudējumi ir jau 
radušies un produkts ir sevi apliecinājis 
kā riska produkts. Jānorāda, ka tā 
sauktās zema riska lietotnes var radīt 
smagu kaitējumu vai zaudējumus. 
Tādējādi atbildības modelim attiecībā uz 
produktiem, kas ietver MI sistēmas, ir 
jāpiemēro divu posmu process, proti, 
pirmkārt, ir jāparedz uz vainu balstīta 
atbildība pirmā posma operatoram, pret 
kuru skartajai persona vajadzētu būt 
tiesībām iesniegt prasību par 
zaudējumiem ar iespēju pirmā posma 
operatoram pierādīt savas vainas neesību, 
nodrošinot atbildību rūpības 
pienākumam, ko veido visu pieejamo 
atjauninājumu regulāra instalēšana. Ja ir 
izpildīts šis pienākums, tiek pieņemts, ka 
ir nodrošināta pienācīga rūpība. Otrkārt, 
ja nav iespējams konstatēt pirmā posma 
operatora vainu, stingra atbildība būtu 
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iespējamību. Potenciālā kaitējuma vai 
zaudējumu smagums būtu jānosaka, 
pamatojoties uz darbības izraisītā 
potenciālā kaitējuma apmēru, skarto 
personu skaitu, potenciālo zaudējumu 
kopējo vērtību, kā arī kaitējumu 
sabiedrībai kopumā. Iespējamība būtu 
jānosaka, pamatojoties uz algoritmisko 
aprēķinu nozīmi lēmumu pieņemšanas 
procesā, lēmuma sarežģītību un ietekmes 
atgriezeniskumu. Galu galā lietošanas 
veidam cita starpā jābūt atkarīgam no 
sektora, kurā MI sistēma darbojas, no tā, 
vai lietošanas veidam var būt juridiska vai 
faktiska ietekme uz skarto personu 
būtiskām juridiski aizsargātām tiesībām 
un vai no ietekmes saprātīgā veidā 
iespējams izvairīties.

jāpiemēro pēdējā posma operatoram. Divu 
posmu process ir būtisks, lai nodrošinātu, 
ka cietušie saņem efektīvu kompensāciju 
par MI vadītu sistēmu radītajiem 
zaudējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 11. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(11) Ieviesēja kontrolētās MI sistēmas 
veids ir noteicošs faktors. MI sistēma, kas 
saistīta ar augstu risku, ir tāda sistēma, kas 
potenciāli apdraud sabiedrību daudz lielākā 
mērā un tādā veidā, kas ir nejaušs un ko 
nav iespējams iepriekš paredzēt. Tas 
nozīmē, ka atšķirībā no tādas MI sistēmas 
darbības, kurā iesaistītas konkrētas 
personas, kuras iepriekš regulāri ir 
piekritušas sistēmas ieviešanai 
(piemēram, lai tiktu veiktu operācija 
slimnīcā vai produkta demonstrācija 
nelielā veikalā), MI sistēmas autonomās 
darbības sākumā lielākā daļa potenciāli 
skarto personu nav zināmas un nav 
identificējamas (piemēram, personas 
publiskā laukumā vai blakus esošā ēkā). 
Nosakot, cik liels potenciāls piemīt augsta 

(11) Operatora kontrolētās MI sistēmas 
veids ir noteicošs faktors. MI sistēma, kas 
saistīta ar augstu risku, ir tāda sistēma, kas 
potenciāli apdraud lietotāju vai sabiedrību 
daudz lielākā mērā un tādā veidā, ko ir 
grūti iepriekš paredzēt. Tas nozīmē, ka MI 
sistēmas autonomās darbības sākumā nav 
iespējams prognozēt un, visticamāk, arī 
kontrolēt programmatūras iespējamu 
ļaunprātīgu darbību, lai gan tās ietekme 
var būt ļoti liela kaitējuma apmēra vai 
riskam pakļauto produktu un tiesību 
rakstura dēļ. Nosakot, cik liels potenciāls 
piemīt augsta riska MI sistēmai radīt 
kaitējumu vai zaudējumu, būtu jāņem vērā 
mijiedarbība starp izmantošanas mērķi, 
kuram MI sistēmu laiž tirgū, MI sistēmas 
izmantošanas veidu, potenciālā kaitējuma 
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riska MI sistēmai radīt kaitējumu vai 
zaudējumu, būtu jāņem vērā mijiedarbība 
starp MI sistēmas izmantošanas veidu, 
potenciālā kaitējuma vai zaudējuma 
smagumu un riska materializēšanās 
iespējamību. Potenciālā kaitējuma vai 
zaudējumu smagums būtu jānosaka, 
pamatojoties uz darbības izraisītā 
potenciālā kaitējuma apmēru, skarto 
personu skaitu, potenciālo zaudējumu 
kopējo vērtību, kā arī kaitējumu sabiedrībai 
kopumā. Iespējamība būtu jānosaka, 
pamatojoties uz algoritmisko aprēķinu 
nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, 
lēmuma sarežģītību un ietekmes 
atgriezeniskumu. Galu galā lietošanas 
veidam cita starpā jābūt atkarīgam no 
sektora, kurā MI sistēma darbojas, no tā, 
vai lietošanas veidam var būt juridiska vai 
faktiska ietekme uz skarto personu 
būtiskām juridiski aizsargātām tiesībām un 
vai no ietekmes saprātīgā veidā iespējams 
izvairīties.

vai zaudējuma smagumu un to, kāda ir 
autonomijas pakāpe lēmumiem, kas var 
radīt kaitējumu. Potenciālā kaitējuma vai 
zaudējumu smagums, kas nosaka 
kompensācijas līmeni skartajām 
personām, būtu jānovērtē, pamatojoties uz 
darbības izraisītā potenciālā kaitējuma 
apmēru, skarto personu skaitu, potenciālo 
zaudējumu kopējo materiālo un 
nemateriālo vērtību, kā arī kaitējumu 
sabiedrībai kopumā. Kaitējuma vai 
zaudējumu rašanās iespējamība būtu 
jānosaka, pamatojoties uz algoritmisko 
aprēķinu nozīmi lēmumu pieņemšanas 
procesā, cilvēka iesaistes šajā procesā 
iespējamību, lēmuma sarežģītību un 
ietekmes atgriezeniskumu. Galu galā 
lietošanas veidam cita starpā jābūt 
atkarīgam no konteksta, kurā MI sistēma 
darbojas, no tā, vai lietošanas veidam var 
būt juridiska vai faktiska ietekme uz skarto 
personu būtiskām juridiski aizsargātām 
tiesībām un produktiem, vai no ietekmes 
saprātīgā veidā iespējams izvairīties, kā arī 
no lietotājiem sniegtās informācijas 
līmeņa.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 11. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(11) Ieviesēja kontrolētās MI sistēmas 
veids ir noteicošs faktors. MI sistēma, kas 
saistīta ar augstu risku, ir tāda sistēma, kas 
potenciāli apdraud sabiedrību daudz lielākā 
mērā un tādā veidā, kas ir nejaušs un ko 
nav iespējams iepriekš paredzēt. Tas 
nozīmē, ka atšķirībā no tādas MI sistēmas 
darbības, kurā iesaistītas konkrētas 
personas, kuras iepriekš regulāri ir 
piekritušas sistēmas ieviešanai (piemēram, 

(11) Operatora kontrolētās MI sistēmas 
veids ir noteicošs faktors. MI sistēma, kas 
saistīta ar augstu risku, ir tāda sistēma, kas 
potenciāli apdraud sabiedrību daudz lielākā 
mērā un tādā veidā, kas ir nejaušs un 
pārsniedz to, kurš tiek pamatoti sagaidīts 
no paredzētās lietošanas. Tas nozīmē, ka 
atšķirībā no tādas MI sistēmas darbības, 
kurā iesaistītas konkrētas personas, kuras 
iepriekš regulāri ir piekritušas sistēmas 
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lai tiktu veiktu operācija slimnīcā vai 
produkta demonstrācija nelielā veikalā), 
MI sistēmas autonomās darbības sākumā 
lielākā daļa potenciāli skarto personu nav 
zināmas un nav identificējamas (piemēram, 
personas publiskā laukumā vai blakus 
esošā ēkā). Nosakot, cik liels potenciāls 
piemīt augsta riska MI sistēmai radīt 
kaitējumu vai zaudējumu, būtu jāņem vērā 
mijiedarbība starp MI sistēmas 
izmantošanas veidu, potenciālā kaitējuma 
vai zaudējuma smagumu un riska 
materializēšanās iespējamību. Potenciālā 
kaitējuma vai zaudējumu smagums būtu 
jānosaka, pamatojoties uz darbības izraisītā 
potenciālā kaitējuma apmēru, skarto 
personu skaitu, potenciālo zaudējumu 
kopējo vērtību, kā arī kaitējumu sabiedrībai 
kopumā. Iespējamība būtu jānosaka, 
pamatojoties uz algoritmisko aprēķinu 
nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, 
lēmuma sarežģītību un ietekmes 
atgriezeniskumu. Galu galā lietošanas 
veidam cita starpā jābūt atkarīgam no 
sektora, kurā MI sistēma darbojas, no tā, 
vai lietošanas veidam var būt juridiska vai 
faktiska ietekme uz skarto personu 
būtiskām juridiski aizsargātām tiesībām un 
vai no ietekmes saprātīgā veidā iespējams 
izvairīties.

ieviešanai (piemēram, lai tiktu veiktu 
operācija slimnīcā vai produkta 
demonstrācija nelielā veikalā), MI sistēmas 
autonomās darbības sākumā lielākā daļa 
potenciāli skarto personu nav zināmas un 
nav identificējamas (piemēram, personas 
publiskā laukumā vai blakus esošā ēkā). 
Nosakot, cik liels potenciāls piemīt augsta 
riska MI sistēmai radīt kaitējumu vai 
zaudējumu, jāņem vērā mijiedarbība starp 
MI sistēmas izmantošanas veidu, 
potenciālā kaitējuma vai zaudējuma 
smagumu un riska materializēšanās 
iespējamību. Potenciālā kaitējuma vai 
zaudējumu smagums būtu jānosaka, 
pamatojoties uz darbības izraisītā 
potenciālā kaitējuma apmēru, skarto 
personu skaitu, potenciālo zaudējumu 
kopējo vērtību, kā arī kaitējumu sabiedrībai 
kopumā. Iespējamība būtu jānosaka, 
pamatojoties uz algoritmisko aprēķinu 
nozīmi lēmumu pieņemšanas procesā, 
lēmuma sarežģītību un ietekmes 
atgriezeniskumu. Galu galā lietošanas 
veidam cita starpā jābūt atkarīgam no 
sektora, kurā MI sistēma darbojas, no tā, 
vai lietošanas veidam var būt juridiska vai 
faktiska ietekme uz skarto personu 
būtiskām juridiski aizsargātām tiesībām un 
vai no ietekmes saprātīgā veidā iespējams 
izvairīties.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 12. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu jāuzskaita šīs regulas pielikumā. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 

(12) Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai tā varētu izveidot sarakstu ar MI 
sistēmu veidiem, kas rada augstu risku, un 
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tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu 
attiecībā uz MI sistēmu veidiem, kas rada 
augstu risku, un kritiski svarīgām nozarēm, 
kurās tās tiek izmantotas. Pamatojoties uz 
šajā regulā noteiktajām definīcijām un 
paredzētajiem noteikumiem, Komisijai 
būtu jāpārskata pielikums vienu reizi 
sešos mēnešos un vajadzības gadījumā 
jāizdara grozījumi, pieņemot deleģētos 
aktus. Lai uzņēmumiem sniegtu 
pietiekamu drošību plānošanai un 
ieguldījumu veikšanai, izmaiņas attiecībā 
uz kritiski svarīgām nozarēm būtu jāveic 
tikai vienu reizi 12 mēnešos. Attīstītāji tiek 
aicināti informēt Komisiju, ja tie patlaban 
veic darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 
produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska 
MI sistēmu.

kritiski svarīgām nozarēm, kurās tās tiek 
izmantotas. Lai uzņēmumiem sniegtu 
pietiekamu drošību plānošanai un 
ieguldījumu veikšanai, saistītās izmaiņas 
attiecībā uz kritiski svarīgām nozarēm būtu 
jāveic tikai vienu reizi 12 mēnešos.

Or. de

Grozījums Nr. 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 12. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu jāuzskaita šīs regulas pielikumā. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu šo regulu attiecībā uz MI sistēmu 
veidiem, kas rada augstu risku, un kritiski 
svarīgām nozarēm, kurās tās tiek 

(12) Uz risku balstīta pieeja 
mākslīgajam intelektam spēkā esošā 
atbildības regulējuma ietvaros varētu 
radīt nevajadzīgu sadrumstalotību visā 
Savienībā, izraisot juridisku nenoteiktību, 
interpretācijas problēmas un apjukumu 
starp lietotājiem, kas saskartos ar 
dažādiem aizsardzības līmeņiem atkarībā 
no tā, vai MI sistēmas ir klasificētas kā 
augsta vai zema riska sistēmas, un tas ir 
aspekts, ko lietotāji paši nespēj novērtēt. 
Pēc tam, kad ir nodarīti zaudējumi, vairs 



AM\1205914LV.docx 121/150 PE652.460v01-00

LV

izmantotas. Pamatojoties uz šajā regulā 
noteiktajām definīcijām un paredzētajiem 
noteikumiem, Komisijai būtu jāpārskata 
pielikums vienu reizi sešos mēnešos un 
vajadzības gadījumā jāizdara grozījumi, 
pieņemot deleģētos aktus. Lai 
uzņēmumiem sniegtu pietiekamu drošību 
plānošanai un ieguldījumu veikšanai, 
izmaiņas attiecībā uz kritiski svarīgām 
nozarēm būtu jāveic tikai vienu reizi 
12 mēnešos. Attīstītāji tiek aicināti 
informēt Komisiju, ja tie patlaban veic 
darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 
produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska 
MI sistēmu.

nav būtiski, vai MI sistēma ir klasificēta 
kā augsta vai zema riska sistēma, būtiski 
ir tas, lai skartās personas spētu saņemt 
pilnu kaitējuma kompensāciju neatkarīgi 
no riska kategorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 12. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu jāuzskaita šīs regulas pielikumā. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu Komisijai būtu jādeleģē 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, lai 
grozītu šo regulu attiecībā uz MI sistēmu 
veidiem, kas rada augstu risku, un kritiski 
svarīgām nozarēm, kurās tās tiek 
izmantotas. Pamatojoties uz šajā regulā 
noteiktajām definīcijām un paredzētajiem 
noteikumiem, Komisijai būtu jāpārskata 
pielikums vienu reizi sešos mēnešos un 
vajadzības gadījumā jāizdara grozījumi, 
pieņemot deleģētos aktus. Lai 

(12) Visas MI sistēmu kategorijas ar 
augstu risku, kā arī kritēriji, kas ļauj 
novērtēt šādu risku, būtu jānosaka 
saskaņā ar strukturētu procesu, iesaistot 
Komisijas ekspertu komiteju un pastāvīgi 
rīkojot apspriešanos starp Komisiju un 
visām iesaistītajām ieinteresētajām 
personām, tostarp pētniekiem, atsevišķiem 
ekspertiem, brīvās programmatūru 
kopienas locekļiem, zinātniekiem, 
inženieriem, kā arī kompetentajām 
uzraudzības iestādēm. Ņemot vērā straujo 
tehnikas un tirgus attīstību visā pasaulē, kā 
arī tehniskās zināšanas, kas vajadzīgas, lai 
pienācīgi pārskatītu MI sistēmas, būtu 
regulāri jāatjaunina MI sistēmu 
kategoriju saraksts, pamatojoties uz 
kritērijiem, kuri spēj novērtēt sistēmu 
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uzņēmumiem sniegtu pietiekamu drošību 
plānošanai un ieguldījumu veikšanai, 
izmaiņas attiecībā uz kritiski svarīgām 
nozarēm būtu jāveic tikai vienu reizi 
12 mēnešos. Attīstītāji tiek aicināti 
informēt Komisiju, ja tie patlaban veic 
darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 
produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska 
MI sistēmu.

autonomiju un novērtēt riska līmeni laika 
gaitā, vienlaikus sniedzot uzņēmumiem un 
pētniecības organizācijām pietiekamu 
drošību plānošanai un ieguldījumu 
veikšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 12. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu jāuzskaita šīs regulas pielikumā. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu 
attiecībā uz MI sistēmu veidiem, kas rada 
augstu risku, un kritiski svarīgām nozarēm, 
kurās tās tiek izmantotas. Pamatojoties uz 
šajā regulā noteiktajām definīcijām un 
paredzētajiem noteikumiem, Komisijai 
būtu jāpārskata pielikums vienu reizi sešos 
mēnešos un vajadzības gadījumā jāizdara 
grozījumi, pieņemot deleģētos aktus. Lai 
uzņēmumiem sniegtu pietiekamu drošību 
plānošanai un ieguldījumu veikšanai, 
izmaiņas attiecībā uz kritiski svarīgām 
nozarēm būtu jāveic tikai vienu reizi 
12 mēnešos. Attīstītāji tiek aicināti 
informēt Komisiju, ja tie patlaban veic 
darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 

(12) MI sistēmas ar augstu risku būtu 
jāuzskaita šīs regulas pielikumā, 
nepretendējot uz saraksta pilnīgumu. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu 
attiecībā uz MI sistēmu veidiem, kas rada 
augstu risku, un kritiski svarīgām nozarēm, 
kurās tās tiek izmantotas. Pamatojoties uz 
šajā regulā noteiktajām definīcijām un 
paredzētajiem noteikumiem, Komisijai 
būtu jāpārskata pielikums vienu reizi sešos 
mēnešos un vajadzības gadījumā jāizdara 
grozījumi, pieņemot deleģētos aktus. 
Attīstītāji tiek aicināti informēt Komisiju, 
ja tie patlaban veic darbu saistībā ar jaunu 
tehnoloģiju, produktu vai pakalpojumu, kas 
ietilpst kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska MI 



AM\1205914LV.docx 123/150 PE652.460v01-00

LV

produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska MI 
sistēmu.

sistēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 216
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 12. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu jāuzskaita šīs regulas pielikumā. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu 
attiecībā uz MI sistēmu veidiem, kas rada 
augstu risku, un kritiski svarīgām nozarēm, 
kurās tās tiek izmantotas. Pamatojoties uz 
šajā regulā noteiktajām definīcijām un 
paredzētajiem noteikumiem, Komisijai 
būtu jāpārskata pielikums vienu reizi sešos 
mēnešos un vajadzības gadījumā jāizdara 
grozījumi, pieņemot deleģētos aktus. Lai 
uzņēmumiem sniegtu pietiekamu drošību 
plānošanai un ieguldījumu veikšanai, 
izmaiņas attiecībā uz kritiski svarīgām 
nozarēm būtu jāveic tikai vienu reizi 
12 mēnešos. Attīstītāji tiek aicināti 
informēt Komisiju, ja tie patlaban veic 
darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 
produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska MI 
sistēmu.

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu izsmeļoši jāuzskaita šīs regulas 
pielikumā. Ņemot vērā straujo tehnikas un 
tirgus attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu 
attiecībā uz MI sistēmu veidiem, kas rada 
augstu risku, un kritiski svarīgām nozarēm, 
kurās tās tiek izmantotas. Pamatojoties uz 
šajā regulā noteiktajām definīcijām un 
paredzētajiem noteikumiem, Komisijai 
būtu jāpārskata pielikums vienu reizi sešos 
mēnešos un vajadzības gadījumā jāizdara 
grozījumi, pieņemot deleģētos aktus. Lai 
uzņēmumiem sniegtu pietiekamu drošību 
plānošanai un ieguldījumu veikšanai, 
izmaiņas attiecībā uz kritiski svarīgām 
nozarēm būtu jāveic tikai vienu reizi 
12 mēnešos. Attīstītāji tiek aicināti 
informēt Komisiju, ja tie patlaban veic 
darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 
produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska MI 
sistēmu.
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Or. ro

Grozījums Nr. 217
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 12. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu jāuzskaita šīs regulas pielikumā. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu 
attiecībā uz MI sistēmu veidiem, kas rada 
augstu risku, un kritiski svarīgām nozarēm, 
kurās tās tiek izmantotas. Pamatojoties uz 
šajā regulā noteiktajām definīcijām un 
paredzētajiem noteikumiem, Komisijai 
būtu jāpārskata pielikums vienu reizi sešos 
mēnešos un vajadzības gadījumā jāizdara 
grozījumi, pieņemot deleģētos aktus. Lai 
uzņēmumiem sniegtu pietiekamu drošību 
plānošanai un ieguldījumu veikšanai, 
izmaiņas attiecībā uz kritiski svarīgām 
nozarēm būtu jāveic tikai vienu reizi 
12 mēnešos. Attīstītāji tiek aicināti 
informēt Komisiju, ja tie patlaban veic 
darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 
produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska MI 
sistēmu.

(12) Visas MI sistēmas ar augstu risku 
būtu jāuzskaita šīs regulas pielikumā. 
Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus 
attīstību, kā arī to, ka, lai pienācīgi 
pārskatītu MI sistēmas, ir vajadzīgas 
tehniskas zināšanas, saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt 
deleģētos aktus, lai grozītu šo regulu 
attiecībā uz MI sistēmu veidiem, kas rada 
augstu risku, un kritiski svarīgām nozarēm, 
kurās tās tiek izmantotas. Pamatojoties uz 
šajā regulā noteiktajām definīcijām un 
paredzētajiem noteikumiem, Komisijai 
būtu jāpārskata pielikums vienu reizi sešos 
mēnešos un vajadzības gadījumā jāizdara 
grozījumi, pieņemot deleģētos aktus. Lai 
uzņēmumiem sniegtu pietiekamu drošību 
plānošanai un ieguldījumu veikšanai, 
izmaiņas attiecībā uz kritiski svarīgām 
nozarēm būtu jāveic tikai vienu reizi 
divpadsmit mēnešos. Operatori tiek 
aicināti informēt Komisiju, ja tie patlaban 
veic darbu saistībā ar jaunu tehnoloģiju, 
produktu vai pakalpojumu, kas ietilpst 
kādā no patlaban kritiski svarīgām 
nozarēm, kura noteikta pielikumā, un kas 
vēlāk varētu tikt atzīta par augsta riska MI 
sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei



AM\1205914LV.docx 125/150 PE652.460v01-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 13. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(13) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriedes, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriedes tiktu rīkotas saskaņā 
ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu4. Pastāvīgajai 
komitejai ar nosaukumu "Augsta riska 
MI sistēmu tehniskā komiteja" (TCRAI) 
būtu jāsniedz atbalsts Komisijai, veicot 
pārskatīšanu saskaņā ar šo regulu. Šajā 
pastāvīgajā komitejā jābūt dalībvalstu 
pārstāvjiem, kā arī līdzsvarotam 
ieinteresēto personu sastāvam, tostarp 
patērētāju organizāciju un uzņēmēju 
pārstāvjiem no dažādām nozarēm un 
dažāda lieluma organizācijām un 
uzņēmumiem, kā arī pētniekiem un 
zinātniekiem. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 
Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaikus ar 
dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem, sagatavojot deleģētos aktus, ir 
sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu, kā arī pastāvīgās komitejas TCRAI 
sanāksmēm.

svītrots

_________________
4 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 13. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(13) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot (13) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
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sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriedes, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriedes tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu4. Pastāvīgajai 
komitejai ar nosaukumu "Augsta riska 
MI sistēmu tehniskā komiteja" (TCRAI) 
būtu jāsniedz atbalsts Komisijai, veicot 
pārskatīšanu saskaņā ar šo regulu. Šajā 
pastāvīgajā komitejā jābūt dalībvalstu 
pārstāvjiem, kā arī līdzsvarotam 
ieinteresēto personu sastāvam, tostarp 
patērētāju organizāciju un uzņēmēju 
pārstāvjiem no dažādām nozarēm un 
dažāda lieluma organizācijām un 
uzņēmumiem, kā arī pētniekiem un 
zinātniekiem. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 
Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaikus ar 
dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem, sagatavojot deleģētos aktus, ir 
sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu, kā arī pastāvīgās komitejas TCRAI 
sanāksmēm.

sagatavošanas darbus, rīkotu regulāras 
apspriedes starp visām attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriedes tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Pastāvīgajai 
komitejai būtu jāsniedz atbalsts Komisijai, 
veicot regulāro pārskatīšanu saskaņā ar šo 
regulu. Šajā pastāvīgajā komitejā jābūt 
dalībvalstu pārstāvjiem, kā arī līdzsvarotam 
ieinteresēto personu sastāvam, tostarp 
patērētāju organizāciju, apvienību, kas 
pārstāv personas, kuras cietušas 
kaitējumu vai zaudējumus, un uzņēmēju 
pārstāvjiem no dažādām nozarēm un 
dažāda lieluma organizācijām un 
uzņēmumiem, kā arī atsevišķie ekspertiem, 
pētniekiem un zinātniekiem.

_________________
4 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Emmanuel Maurel

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 13. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(13) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriedes, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriedes tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu4. Pastāvīgajai 

(13) Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriedes, tostarp ekspertu līmenī, un lai 
minētās apspriedes tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu4. Jaunizveidotajā 
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komitejai ar nosaukumu "Augsta riska MI 
sistēmu tehniskā komiteja" (TCRAI) būtu 
jāsniedz atbalsts Komisijai, veicot 
pārskatīšanu saskaņā ar šo regulu. Šajā 
pastāvīgajā komitejā jābūt dalībvalstu 
pārstāvjiem, kā arī līdzsvarotam 
ieinteresēto personu sastāvam, tostarp 
patērētāju organizāciju un uzņēmēju 
pārstāvjiem no dažādām nozarēm un 
dažāda lieluma organizācijām un 
uzņēmumiem, kā arī pētniekiem un 
zinātniekiem. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 
Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaikus ar 
dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem, sagatavojot deleģētos aktus, ir 
sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu, kā arī pastāvīgās komitejas TCRAI 
sanāksmēm.

Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūrā 
pastāvīgajai komitejai ar nosaukumu 
"Augsta riska MI sistēmu tehniskā 
komiteja" (TCRAI) būtu jāpalīdz veikt šajā 
regulā paredzēto pārskatīšanu. Šajā 
pastāvīgajā komitejā jābūt dalībvalstu 
pārstāvjiem, kā arī līdzsvarotam 
ieinteresēto personu sastāvam, tostarp 
patērētāju organizāciju un uzņēmēju 
pārstāvjiem no dažādām nozarēm un 
dažāda lieluma organizācijām un 
uzņēmumiem, kā arī pētniekiem un 
zinātniekiem. Jo īpaši, lai deleģēto aktu 
sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, 
Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaikus ar 
dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu 
ekspertiem, sagatavojot deleģētos aktus, ir 
sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu 
grupu, kā arī pastāvīgās komitejas TCRAI 
sanāksmēm.

_________________ _________________
4 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp. 4 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 14. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro tikai gadījumos, ja nodarīts 
kaitējums vai zaudējumi attiecībā uz 
dzīvību, veselību, fizisko integritāti vai 
īpašumu. Šā paša iemesla dēļ regulā būtu 
jānosaka kompensācijas summa un 
apmērs, kā arī noilguma periods 
atbildības prasību iesniegšanai. Atšķirībā 
no Produktatbildības direktīvas šajā 
regulā būtu jānosaka ievērojami zemāka 
maksimālā kompensācija, jo tā attiecas 

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro tikai gadījumos, ja nodarīts 
kaitējums vai zaudējumi attiecībā uz 
dzīvību, veselību, fizisko, psihisko un 
morālo integritāti vai īpašumu.
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tikai uz MI sistēmas vienu darbību, 
savukārt direktīva attiecas uz vairākiem 
produktiem vai pat produktu līniju ar 
vienu un to pašu defektu.

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 14. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro tikai gadījumos, ja nodarīts 
kaitējums vai zaudējumi attiecībā uz 
dzīvību, veselību, fizisko integritāti vai 
īpašumu. Šā paša iemesla dēļ regulā būtu 
jānosaka kompensācijas summa un 
apmērs, kā arī noilguma periods 
atbildības prasību iesniegšanai. Atšķirībā 
no Produktatbildības direktīvas šajā 
regulā būtu jānosaka ievērojami zemāka 
maksimālā kompensācija, jo tā attiecas 
tikai uz MI sistēmas vienu darbību, 
savukārt direktīva attiecas uz vairākiem 
produktiem vai pat produktu līniju ar 
vienu un to pašu defektu.

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro, ja nodarīts kaitējums vai 
zaudējumi attiecībā uz dzīvību, veselību, 
fizisko integritāti vai īpašumu, ietverot 
skartās personas datus un digitālo vidi, kā 
arī citus ergo-omnes likumīgus produktus 
ar nosacījumu, ka pārkāpums var izraisīt 
materiālus zaudējumus.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 14. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro tikai gadījumos, ja nodarīts 

(14) Šī regula būtu jāpiemēro, ja 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi attiecībā 
uz dzīvību, veselību, fizisko integritāti, 
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kaitējums vai zaudējumi attiecībā uz 
dzīvību, veselību, fizisko integritāti vai 
īpašumu. Šā paša iemesla dēļ regulā būtu 
jānosaka kompensācijas summa un apmērs, 
kā arī noilguma periods atbildības prasību 
iesniegšanai. Atšķirībā no 
Produktatbildības direktīvas šajā regulā 
būtu jānosaka ievērojami zemāka 
maksimālā kompensācija, jo tā attiecas 
tikai uz MI sistēmas vienu darbību, 
savukārt direktīva attiecas uz vairākiem 
produktiem vai pat produktu līniju ar vienu 
un to pašu defektu.

īpašumu vai ievērojamu nemateriālo 
kaitējumu. Lai nemateriālo kaitējumu 
uzskatītu par ievērojamu, personai ir 
jācieš no būtiskas nelabvēlīgas situācijas, 
kas objektīvi un vispusīgi ietekmē 
personas intereses, radot ievērojamus 
ekonomiskos zaudējumus. Regulā būtu arī 
jānosaka kompensācijas summa un apmērs, 
kā arī noilguma periods atbildības prasību 
iesniegšanai. Atšķirībā no 
Produktatbildības direktīvas šajā regulā 
būtu jānosaka ievērojami zemāka 
maksimālā kompensācija, jo tā attiecas 
tikai uz vienas personas zaudējumiem, 
kuri saistīti ar MI sistēmas vienu darbību, 
savukārt direktīva attiecas uz vairākiem 
produktiem vai pat produktu līniju ar vienu 
un to pašu defektu.

Or. en

Grozījums Nr. 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 14. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro tikai gadījumos, ja 
nodarīts kaitējums vai zaudējumi attiecībā 
uz dzīvību, veselību, fizisko integritāti vai 
īpašumu. Šā paša iemesla dēļ regulā būtu 
jānosaka kompensācijas summa un 
apmērs, kā arī noilguma periods 
atbildības prasību iesniegšanai. Atšķirībā 
no Produktatbildības direktīvas šajā 
regulā būtu jānosaka ievērojami zemāka 
maksimālā kompensācija, jo tā attiecas 
tikai uz MI sistēmas vienu darbību, 
savukārt direktīva attiecas uz vairākiem 
produktiem vai pat produktu līniju ar 
vienu un to pašu defektu.

(14) MI sistēmu īpašo raksturlielumu 
dēļ ierosinātā regula būtu jāpiemēro gan 
materiālam, gan nemateriālam 
kaitējumam, ietverot nemateriālā īpašuma 
un datu zaudējumus, piemēram, datu 
pazaudēšanu vai noplūdi, un tai būtu 
jānodrošina, ka zaudējumi tiek pilnībā 
kompensēti atbilstīgi pamattiesībām uz 
ciesto zaudējumu atlīdzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 225
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 14. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro tikai gadījumos, ja nodarīts 
kaitējums vai zaudējumi attiecībā uz 
dzīvību, veselību, fizisko integritāti vai 
īpašumu. Šā paša iemesla dēļ regulā būtu 
jānosaka kompensācijas summa un 
apmērs, kā arī noilguma periods atbildības 
prasību iesniegšanai. Atšķirībā no 
Produktatbildības direktīvas šajā regulā 
būtu jānosaka ievērojami zemāka 
maksimālā kompensācija, jo tā attiecas 
tikai uz MI sistēmas vienu darbību, 
savukārt direktīva attiecas uz vairākiem 
produktiem vai pat produktu līniju ar vienu 
un to pašu defektu.

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības 
neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula 
būtu jāpiemēro tikai gadījumos, ja nodarīts 
kaitējums vai zaudējumi attiecībā uz 
dzīvību, veselību, fizisko integritāti vai 
īpašumu. Šā paša iemesla dēļ regulā būtu 
jānosaka noilguma periods atbildības 
prasību iesniegšanai. Atšķirībā no 
Produktatbildības direktīvas šajā regulā 
būtu jānosaka ievērojami zemāka 
maksimālā kompensācija, jo tā attiecas 
tikai uz MI sistēmas vienu darbību, 
savukārt direktīva attiecas uz vairākiem 
produktiem vai pat produktu līniju ar vienu 
un to pašu defektu.

Or. de

Grozījums Nr. 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 15. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(15) Visām fiziskām vai virtuālām 
darbībām, ierīcēm vai procesiem, ko vada 
MI sistēmas, kas nav uzskaitītas šīs 
regulas pielikumā kā augsta riska MI 
sistēmas, arī turpmāk būtu jāpiemēro 
atbildība par vainu. Attiecībā uz 
kompensācijas summu un apmēru, kā arī 
noilguma periodu būtu jāturpina piemērot 

svītrots
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dalībvalstu tiesību aktus, tostarp attiecīgās 
tiesības. Tomēr personai, kurai MI 
sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumu, jābūt iespējai atsaukties uz 
ieviesēja vainas prezumpciju.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 15. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(15) Visām fiziskām vai virtuālām 
darbībām, ierīcēm vai procesiem, ko vada 
MI sistēmas, kas nav uzskaitītas šīs 
regulas pielikumā kā augsta riska MI 
sistēmas, arī turpmāk būtu jāpiemēro 
atbildība par vainu. Attiecībā uz 
kompensācijas summu un apmēru, kā arī 
noilguma periodu būtu jāturpina piemērot 
dalībvalstu tiesību aktus, tostarp attiecīgās 
tiesības. Tomēr personai, kurai MI sistēma 
nodarījusi kaitējumu vai zaudējumu, jābūt 
iespējai atsaukties uz ieviesēja vainas 
prezumpciju.

(15) Visām fiziskām vai virtuālām 
darbībām, ierīcēm vai procesiem, ko vada 
MI sistēmas un par ko, pamatojoties uz 
pārredzamā procesā un Komisijas 
uzraudzībā noteiktiem kritērijiem, 
neuzskata, ka tās rada augstu risku, būtu 
jāpiemēro atbildība par vainu, neskarot 
stingrākus valstu tiesību aktus un spēkā 
esošos patērētāju aizsardzības tiesību 
aktus. Attiecībā uz kompensācijas summu 
un apmēru, kā arī noilguma periodu būtu 
jāturpina piemērot dalībvalstu tiesību 
aktus, tostarp attiecīgās tiesības. Personai, 
kurai MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumu, ir jāpierāda, ka prasībā 
norādīto kaitējumu ir izraisījis MI, taču 
šai personai ir jābūt iespējai atsaukties uz 
operatora vainas prezumpciju.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 15. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums
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(15) Visām fiziskām vai virtuālām 
darbībām, ierīcēm vai procesiem, ko vada 
MI sistēmas, kas nav uzskaitītas šīs regulas 
pielikumā kā augsta riska MI sistēmas, arī 
turpmāk būtu jāpiemēro atbildība par 
vainu. Attiecībā uz kompensācijas summu 
un apmēru, kā arī noilguma periodu būtu 
jāturpina piemērot dalībvalstu tiesību 
aktus, tostarp attiecīgās tiesības. Tomēr 
personai, kurai MI sistēma nodarījusi 
kaitējumu vai zaudējumu, jābūt iespējai 
atsaukties uz ieviesēja vainas prezumpciju.

(15) Visām fiziskām vai virtuālām 
darbībām, ierīcēm vai procesiem, ko vada 
MI sistēmas, kas nav uzskaitītas šīs regulas 
pielikumā kā augsta riska MI sistēmas, arī 
turpmāk būtu jāpiemēro atbildība par 
vainu, ja vien Eiropas Savienības Tiesa 
nav nolēmusi citādi. Attiecībā uz 
kompensācijas summu un apmēru, kā arī 
noilguma periodu būtu jāturpina piemērot 
dalībvalstu tiesību aktus, tostarp šo valstu 
attiecīgās tiesības. Tomēr personai, kurai 
MI sistēma nodarījusi kaitējumu vai 
zaudējumu, jābūt iespējai atsaukties uz 
ieviesēja vainas prezumpciju.

Or. fr

Grozījums Nr. 229
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 15. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(15) Visām fiziskām vai virtuālām 
darbībām, ierīcēm vai procesiem, ko vada 
MI sistēmas, kas nav uzskaitītas šīs regulas 
pielikumā kā augsta riska MI sistēmas, arī 
turpmāk būtu jāpiemēro atbildība par 
vainu. Attiecībā uz kompensācijas summu 
un apmēru, kā arī noilguma periodu būtu 
jāturpina piemērot dalībvalstu tiesību 
aktus, tostarp attiecīgās tiesības. Tomēr 
personai, kurai MI sistēma nodarījusi 
kaitējumu vai zaudējumu, jābūt iespējai 
atsaukties uz ieviesēja vainas prezumpciju.

(15) Visām fiziskām vai virtuālām 
darbībām, ierīcēm vai procesiem, ko vada 
MI sistēmas, kas nav uzskaitītas šīs regulas 
pielikumā kā augsta riska MI sistēmas, arī 
turpmāk būtu jāpiemēro atbildība par 
vainu. Attiecībā uz kompensācijas summu 
un apmēru, kā arī noilguma periodu būtu 
jāturpina piemērot dalībvalstu tiesību 
aktus, tostarp attiecīgās tiesības. Tomēr 
personai, kurai MI sistēma nodarījusi 
kaitējumu vai zaudējumu, jābūt iespējai 
atsaukties uz operatora vainas 
prezumpciju.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Rezolūcijas priekšlikums
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I pielikums – B iedaļa – 16. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(16) Pienācīgai rūpībai, ko var sagaidīt 
no ieviesēja, jābūt samērīgai ar i) MI 
sistēmas veidu, ii) potenciāli aizskartajām 
un likumīgi aizsargātajām tiesībām, 
iii) potenciālo kaitējumu vai zaudējumu, ko 
MI var radīt, kā arī iv) šāda zaudējuma 
rašanās iespējamību. Tādējādi būtu jāņem 
vērā, ka ieviesējam var būt ierobežotas 
zināšanas par MI sistēmā izmantotajiem 
algoritmiem un datiem. Ja ieviesējs ir 
izraudzījies MI sistēmu, kas sertificēta 
saskaņā ar [brīvprātīgu sertifikācijas 
shēmu, kas minēta COM(2020) 65 final 
24. lpp.], būtu jāpieņem, ka ieviesējs, 
izraugoties piemērotu MI sistēmu, ir 
ievērojis pienācīgas rūpības principu. Ja 
ieviesējs var pierādīt, ka faktiski un 
regulāri ir uzraudzījis MI sistēmu tās 
darbības laikā un ir informējis ražotāju par 
darbības laikā konstatētajiem 
iespējamajiem pārkāpumiem, būtu 
jāpieņem, ka ieviesējs MI sistēmas 
darbības laikā ir ievērojis pienācīgas 
rūpības principu. Ja ieviesējs ir instalējis 
visus MI sistēmas ražotāja nodrošinātos un 
pieejamos atjauninājumus, būtu jāpieņem, 
ka ieviesējs ir ievērojis pienācīgas rūpības 
principu attiecībā uz darbības uzticamības 
saglabāšanu.

(16) Pienācīgai rūpībai, ko var sagaidīt 
no operatora, jābūt samērīgai ar i) MI 
sistēmas veidu, ii) operatoram un 
sabiedrībai sniegto informāciju par MI 
sistēmas raksturu, iii) potenciāli 
aizskartajām un likumīgi aizsargātajām 
tiesībām, iv) potenciālo kaitējumu vai 
zaudējumu, ko MI var radīt, kā arī v) šāda 
zaudējuma rašanās iespējamību. Tādējādi 
būtu jāņem vērā, ka operatoram var būt 
ierobežotas zināšanas par MI sistēmā 
izmantotajiem algoritmiem un datiem, lai 
gan būtu jāsniedz pietiekama informācija, 
nodrošinot attiecīgu dokumentāciju par 
izmantošanas un projektēšanas 
norādījumiem, tostarp par pirmkodu un 
MI sistēmas izmantotajiem datiem, kurai 
var viegli piekļūt, izmantojot obligāto 
eksemplāru. Ja operators ir izraudzījies MI 
sistēmu, kas sertificēta saskaņā ar 
[brīvprātīgu sertifikācijas shēmu, kas 
minēta COM(2020) 65 final 24. lpp.], būtu 
jāpieņem, ka operators, izraugoties 
piemērotu MI sistēmu, ir ievērojis 
pienācīgas rūpības principu. Ja operators 
var pierādīt, ka faktiski un regulāri ir 
uzraudzījis MI sistēmu tās darbības laikā 
un ir informējis ražotāju par darbības laikā 
konstatētajiem iespējamajiem 
pārkāpumiem, būtu jāpieņem, ka operators 
MI sistēmas darbības laikā ir ievērojis 
pienācīgas rūpības principu. Ja operators ir 
instalējis visus MI sistēmas ražotāja 
nodrošinātos un pieejamos atjauninājumus, 
būtu jāpieņem, ka operators ir ievērojis 
pienācīgas rūpības principu attiecībā uz 
darbības uzticamības saglabāšanu saskaņā 
ar Direktīvā (ES) 2019/770 paredzētajiem 
nosacījumiem. Būtu pienācīgi jāņem vērā 
lielākoties uz brīvprātīgu rīcību balstītās 
brīvās programmatūras kopienas iespēja 
ražot programmatūru plašākas 
sabiedrības lietošanai, kuru pilnībā vai 
daļēji varētu integrēt MI sistēmās, 
automātiski nekļūstot par tādu 
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pienākumu subjektu, kas paredzēti 
uzņēmumiem, kuri profesionāli nodrošina 
digitālo saturu.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 16. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(16) Pienācīgai rūpībai, ko var sagaidīt 
no ieviesēja, jābūt samērīgai ar i) MI 
sistēmas veidu, ii) potenciāli aizskartajām 
un likumīgi aizsargātajām tiesībām, 
iii) potenciālo kaitējumu vai zaudējumu, ko 
MI var radīt, kā arī iv) šāda zaudējuma 
rašanās iespējamību. Tādējādi būtu jāņem 
vērā, ka ieviesējam var būt ierobežotas 
zināšanas par MI sistēmā izmantotajiem 
algoritmiem un datiem. Ja ieviesējs ir 
izraudzījies MI sistēmu, kas sertificēta 
saskaņā ar [brīvprātīgu sertifikācijas 
shēmu, kas minēta COM(2020) 65 final 
24. lpp.], būtu jāpieņem, ka ieviesējs, 
izraugoties piemērotu MI sistēmu, ir 
ievērojis pienācīgas rūpības principu. Ja 
ieviesējs var pierādīt, ka faktiski un 
regulāri ir uzraudzījis MI sistēmu tās 
darbības laikā un ir informējis ražotāju par 
darbības laikā konstatētajiem 
iespējamajiem pārkāpumiem, būtu 
jāpieņem, ka ieviesējs MI sistēmas 
darbības laikā ir ievērojis pienācīgas 
rūpības principu. Ja ieviesējs ir instalējis 
visus MI sistēmas ražotāja nodrošinātos un 
pieejamos atjauninājumus, būtu jāpieņem, 
ka ieviesējs ir ievērojis pienācīgas rūpības 
principu attiecībā uz darbības uzticamības 
saglabāšanu.

(16) Pienācīgai rūpībai, ko var sagaidīt 
no pirmā posma operatora, jābūt 
samērīgai ar i) MI sistēmas veidu, 
ii) potenciāli aizskartajām un likumīgi 
aizsargātajām tiesībām, iii) potenciālo 
kaitējumu vai zaudējumu, ko MI var radīt, 
kā arī iv) šāda zaudējuma rašanās 
iespējamību. Tādējādi būtu jāņem vērā, ka 
pirmā posma operatoram var būt 
ierobežotas zināšanas par MI sistēmā 
izmantotajiem algoritmiem un datiem. Ja 
pirmā posma operators ir izraudzījies MI 
sistēmu, kas sertificēta saskaņā ar 
[brīvprātīgu sertifikācijas shēmu, kas 
minēta COM(2020) 65 final 24. lpp.], būtu 
jāpieņem, ka pirmā posma operators, 
izraugoties piemērotu MI sistēmu, ir 
ievērojis pienācīgas rūpības principu. Ja 
pirmā posma operators var pierādīt, ka 
faktiski un regulāri ir uzraudzījis MI 
sistēmu tās darbības laikā un ir informējis 
pēdējā posma operatoru par darbības laikā 
konstatētajiem iespējamajiem 
pārkāpumiem, būtu jāpieņem, ka pirmā 
posma operators MI sistēmas darbības 
laikā ir ievērojis pienācīgas rūpības 
principu. Ja pirmā posma operators ir 
instalējis visus MI sistēmas pēdējā posma 
operatora nodrošinātos un pieejamos 
atjauninājumus, būtu jāpieņem, ka pirmā 
posma operators ir ievērojis pienācīgas 
rūpības principu attiecībā uz darbības 
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uzticamības saglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 16. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(16) Pienācīgai rūpībai, ko var sagaidīt 
no ieviesēja, jābūt samērīgai ar i) MI 
sistēmas veidu, ii) potenciāli aizskartajām 
un likumīgi aizsargātajām tiesībām, 
iii) potenciālo kaitējumu vai zaudējumu, ko 
MI var radīt, kā arī iv) šāda zaudējuma 
rašanās iespējamību. Tādējādi būtu jāņem 
vērā, ka ieviesējam var būt ierobežotas 
zināšanas par MI sistēmā izmantotajiem 
algoritmiem un datiem. Ja ieviesējs ir 
izraudzījies MI sistēmu, kas sertificēta 
saskaņā ar [brīvprātīgu sertifikācijas 
shēmu, kas minēta COM(2020) 65 final 
24. lpp.], būtu jāpieņem, ka ieviesējs, 
izraugoties piemērotu MI sistēmu, ir 
ievērojis pienācīgas rūpības principu. Ja 
ieviesējs var pierādīt, ka faktiski un 
regulāri ir uzraudzījis MI sistēmu tās 
darbības laikā un ir informējis ražotāju par 
darbības laikā konstatētajiem 
iespējamajiem pārkāpumiem, būtu 
jāpieņem, ka ieviesējs MI sistēmas 
darbības laikā ir ievērojis pienācīgas 
rūpības principu. Ja ieviesējs ir instalējis 
visus MI sistēmas ražotāja nodrošinātos un 
pieejamos atjauninājumus, būtu jāpieņem, 
ka ieviesējs ir ievērojis pienācīgas rūpības 
principu attiecībā uz darbības uzticamības 
saglabāšanu.

(16) Pienācīgai rūpībai, ko var sagaidīt 
no operatora, jābūt samērīgai ar i) MI 
sistēmas veidu, ii) potenciāli aizskartajām 
un likumīgi aizsargātajām tiesībām, 
iii) potenciālo kaitējumu vai zaudējumu, ko 
MI var radīt, kā arī iv) šāda zaudējuma 
rašanās iespējamību. Tādējādi būtu jāņem 
vērā, ka operatoram var būt ierobežotas 
zināšanas par MI sistēmā izmantotajiem 
algoritmiem un datiem. Ja operators ir 
izraudzījies MI sistēmu, kas sertificēta 
saskaņā ar [brīvprātīgu sertifikācijas 
shēmu, kas minēta COM(2020) 65 final 
24. lpp.], būtu jāpieņem, ka operators, 
izraugoties piemērotu MI sistēmu, ir 
ievērojis pienācīgas rūpības principu. Ja 
operators var pierādīt, ka faktiski un 
regulāri ir uzraudzījis MI sistēmu tās 
darbības laikā un ir informējis ražotāju par 
darbības laikā konstatētajiem 
iespējamajiem pārkāpumiem, būtu 
jāpieņem, ka operators MI sistēmas 
darbības laikā ir ievērojis pienācīgas 
rūpības principu. Ja operators ir instalējis 
visus MI sistēmas ražotāja nodrošinātos un 
pieejamos atjauninājumus, būtu jāpieņem, 
ka operators ir ievērojis pienācīgas rūpības 
principu attiecībā uz darbības uzticamības 
saglabāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 233
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 17. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(17) Lai nodrošinātu iespēju ieviesējam 
pierādīt savu nevainību, būtu jāparedz 
pienākums ražotājiem sadarboties ar 
ieviesēju. Eiropas un trešo valstu 
ražotājiem būtu jāparedz arī pienākums 
Savienībā iecelt pārstāvi jautājumos par 
atbildību par MI, kas veiktu kontaktpunkta 
funkciju, atbildot uz visiem ieviesēju 
pieprasījumiem, ņemot vērā līdzīgus 
noteikumus, kas paredzēti Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (VDAR) 37. pantā 
(datu aizsardzības speciālisti), Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/8585 3. panta 41. punktā un 
13. panta 4. punktā, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/10206 4. panta 2. punktā un 
5. pantā (ražotāja pārstāvis).

(17) Lai nodrošinātu iespēju operatoram 
pierādīt savu nevainību vai skartajai 
personai ― pierādīt vainas esību, būtu 
jāparedz pienākums ražotājiem sadarboties 
ar abām attiecīgajām pusēm. Eiropas un 
trešo valstu ražotājiem būtu jāparedz arī 
pienākums Savienībā iecelt pārstāvi 
jautājumos par atbildību par MI, kas veiktu 
kontaktpunkta funkciju, atbildot uz visiem 
operatoru pieprasījumiem, ņemot vērā 
līdzīgus noteikumus, kas paredzēti 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
(VDAR) 37. pantā (datu aizsardzības 
speciālisti), Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/8585 3. panta 
41. punktā un 13. panta 4. punktā, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/10206 4. panta 2. punktā un 
5. pantā (ražotāja pārstāvis).

_________________ _________________
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula (ES) 
2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar 
ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un 
(EK) Nr. 595/2009 un atceļ 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula (ES) 
2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar 
ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un 
(EK) Nr. 595/2009 un atceļ 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 
2019/1020 par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza 
Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 
(OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 
2019/1020 par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza 
Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 
(OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 234
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 17. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(17) Lai nodrošinātu iespēju ieviesējam 
pierādīt savu nevainību, būtu jāparedz 
pienākums ražotājiem sadarboties ar 
ieviesēju. Eiropas un trešo valstu 
ražotājiem būtu jāparedz arī pienākums 
Savienībā iecelt pārstāvi jautājumos par 
atbildību par MI, kas veiktu kontaktpunkta 
funkciju, atbildot uz visiem ieviesēju 
pieprasījumiem, ņemot vērā līdzīgus 
noteikumus, kas paredzēti Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (VDAR) 37. pantā 
(datu aizsardzības speciālisti), Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/8585 3. panta 41. punktā un 
13. panta 4. punktā, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/10206 4. panta 2. punktā un 
5. pantā (ražotāja pārstāvis).

(17) Lai nodrošinātu iespēju operatoram 
pierādīt savu nevainību, būtu jāparedz 
pienākums ražotājiem sadarboties ar 
operatoru, tostarp sniedzot rūpīgi 
dokumentētu informāciju. Eiropas un 
trešo valstu ražotājiem būtu jāparedz arī 
pienākums Savienībā iecelt pārstāvi 
jautājumos par atbildību par MI, kas veiktu 
kontaktpunkta funkciju, atbildot uz visiem 
operatoru pieprasījumiem, ņemot vērā 
līdzīgus noteikumus, kas paredzēti 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
(VDAR) 37. pantā (datu aizsardzības 
speciālisti), Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/858 3. panta 
41. punktā un 13. panta 4. punktā, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/1020 4. panta 2. punktā un 
5. pantā (ražotāja pārstāvis).

_________________
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula (ES) 
2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un 
ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 
un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).
6 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 
2019/1020 par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza 
Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 
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(OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 17. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(17) Lai nodrošinātu iespēju ieviesējam 
pierādīt savu nevainību, būtu jāparedz 
pienākums ražotājiem sadarboties ar 
ieviesēju. Eiropas un trešo valstu 
ražotājiem būtu jāparedz arī pienākums 
Savienībā iecelt pārstāvi jautājumos par 
atbildību par MI, kas veiktu kontaktpunkta 
funkciju, atbildot uz visiem ieviesēju 
pieprasījumiem, ņemot vērā līdzīgus 
noteikumus, kas paredzēti Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas (VDAR) 37. pantā 
(datu aizsardzības speciālisti), Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2018/8585 3. panta 41. punktā un 
13. panta 4. punktā, kā arī Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/10206 4. panta 2. punktā un 
5. pantā (ražotāja pārstāvis).

(17) Lai nodrošinātu iespēju pirmā 
posma operatoram pierādīt savu 
nevainību, būtu jāparedz pienākums pēdējā 
posma operatoriem sadarboties ar pirmā 
posma operatoru. Eiropas un trešo valstu 
ražotājiem būtu jāparedz arī pienākums 
Savienībā iecelt pārstāvi jautājumos par 
atbildību par MI, kas veiktu kontaktpunkta 
funkciju, atbildot uz visiem pirmā posma 
operatoru pieprasījumiem, ņemot vērā 
līdzīgus noteikumus, kas paredzēti 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 
(VDAR) 37. pantā (datu aizsardzības 
speciālisti), Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2018/8585 3. panta 
41. punktā un 13. panta 4. punktā, kā arī 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/10206 4. panta 2. punktā un 
5. pantā (ražotāja pārstāvis).

_________________ _________________
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula (ES) 
2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar 
ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un 
(EK) Nr. 595/2009 un atceļ 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 30. maija Regula (ES) 
2018/858 par mehānisko transportlīdzekļu 
un to piekabju, kā arī tādiem 
transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību 
apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar 
ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un 
(EK) Nr. 595/2009 un atceļ 
Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 
14.6.2018., 1. lpp.).

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 
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2019/1020 par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza 
Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 
(OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).

2019/1020 par tirgus uzraudzību un 
produktu atbilstību un ar ko groza 
Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) 
Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 
(OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 18. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI 
sistēmu iekļaušana produktā vai 
pakalpojumā rada finanšu risku 
uzņēmumiem un tādējādi būtiski ietekmē 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī 
jaunuzņēmumu spējas un iespējas attiecībā 
uz to projektu, kas balstīti uz jaunām 
tehnoloģijām, apdrošināšanu un 
finansēšanu. Tādēļ atbildības mērķis ir ne 
tikai nodrošināt būtiskas un juridiski 
aizsargātas personu tiesības, bet atbildība 
ir arī faktors, kas nosaka, vai uzņēmumi, 
it īpaši MVU un jaunuzņēmumi, spēj 
piesaistīt kapitālu, izmantot inovācijas un 
galu galā piedāvāt jaunus produktus un 
pakalpojumus, kā arī to, vai klienti vēlas 
izmantot šādus produktus un 
pakalpojumus, neskatoties uz 
potenciālajiem riskiem un pret tiem 
celtām tiesībpamatotajām prasībām.

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI 
sistēmu iekļaušana produktā vai 
pakalpojumā rada finanšu risku 
uzņēmumiem un tādējādi ietekmē mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī 
jaunuzņēmumu spējas un iespējas attiecībā 
uz to projektu, kas balstīti uz jaunām 
tehnoloģijām, apdrošināšanu un 
finansēšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 237
Sergey Lagodinsky
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Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 18. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI 
sistēmu iekļaušana produktā vai 
pakalpojumā rada finanšu risku 
uzņēmumiem un tādējādi būtiski ietekmē 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī 
jaunuzņēmumu spējas un iespējas attiecībā 
uz to projektu, kas balstīti uz jaunām 
tehnoloģijām, apdrošināšanu un 
finansēšanu. Tādēļ atbildības mērķis ir ne 
tikai nodrošināt būtiskas un juridiski 
aizsargātas personu tiesības, bet atbildība ir 
arī faktors, kas nosaka, vai uzņēmumi, it 
īpaši MVU un jaunuzņēmumi, spēj 
piesaistīt kapitālu, izmantot inovācijas un 
galu galā piedāvāt jaunus produktus un 
pakalpojumus, kā arī to, vai klienti vēlas 
izmantot šādus produktus un 
pakalpojumus, neskatoties uz 
potenciālajiem riskiem un pret tiem celtām 
tiesībpamatotajām prasībām.

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai, 
ietverot atkritumu un reciklēšanas 
apsaimniekošanu. MI sistēmu iekļaušana 
produktā vai pakalpojumā rada finanšu 
risku uzņēmumiem un tādējādi būtiski 
ietekmē mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU), kā arī jaunuzņēmumu spējas un 
iespējas attiecībā uz to pētniecības un 
izstrādes projektu, kas balstīti uz jaunām 
tehnoloģijām, apdrošināšanu un 
finansēšanu. Tādēļ atbildības mērķis ir ne 
tikai nodrošināt būtiskas un juridiski 
aizsargātas personu tiesības, bet atbildība ir 
arī faktors, kas nosaka, vai uzņēmumi, it 
īpaši MVU un jaunuzņēmumi, spēj 
piesaistīt kapitālu, izmantot inovācijas, 
pētniecību un galu galā piedāvāt jaunus 
produktus un pakalpojumus, kas sekmē 
sabiedrības labklājību, kā arī to, vai klienti 
uzticas šādiem produktiem un 
pakalpojumiem un vēlas tos izmantot, 
neskatoties uz potenciālajiem riskiem un 
pret tiem celtām tiesībpamatotajām 
prasībām. Ņemot vērā ar MI sistēmām 
saistītā riska dinamisko raksturu, kuram 
iespējami ir pakļauta visa sabiedrība, 
civiltiesiskās atbildības noteikumi būtu 
jāreglamentē ar augsta līmeņa 
aizsardzību iespējami skartajām personām 
un sabiedriskajam labumam.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 18. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI 
sistēmu iekļaušana produktā vai 
pakalpojumā rada finanšu risku 
uzņēmumiem un tādējādi būtiski ietekmē 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī 
jaunuzņēmumu spējas un iespējas attiecībā 
uz to projektu, kas balstīti uz jaunām 
tehnoloģijām, apdrošināšanu un 
finansēšanu. Tādēļ atbildības mērķis ir ne 
tikai nodrošināt būtiskas un juridiski 
aizsargātas personu tiesības, bet atbildība ir 
arī faktors, kas nosaka, vai uzņēmumi, it 
īpaši MVU un jaunuzņēmumi, spēj 
piesaistīt kapitālu, izmantot inovācijas un 
galu galā piedāvāt jaunus produktus un 
pakalpojumus, kā arī to, vai klienti vēlas 
izmantot šādus produktus un 
pakalpojumus, neskatoties uz 
potenciālajiem riskiem un pret tiem celtām 
tiesībpamatotajām prasībām.

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI 
sistēmu iekļaušana produktā vai 
pakalpojumā rada finanšu risku 
uzņēmumiem un tādējādi būtiski ietekmē 
MVU, kā arī jaunuzņēmumu spējas un 
iespējas attiecībā uz to projektu, kas balstīti 
uz jaunām tehnoloģijām, apdrošināšanu un 
finansēšanu. Tādēļ atbildības mērķis ir ne 
tikai nodrošināt būtiskas un juridiski 
aizsargātas personu tiesības, bet atbildība ir 
arī faktors, kas nosaka, vai uzņēmumi, it 
īpaši MVU un jaunuzņēmumi, spēj 
piesaistīt kapitālu, izmantot inovācijas un 
galu galā piedāvāt jaunus produktus un 
pakalpojumus, kā arī to, vai klienti vēlas 
izmantot šādus produktus un 
pakalpojumus, neskatoties uz 
potenciālajiem riskiem un pret tiem celtām 
tiesībpamatotajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 18. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI 
sistēmu iekļaušana produktā vai 
pakalpojumā rada finanšu risku 
uzņēmumiem un tādējādi būtiski ietekmē 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī 
jaunuzņēmumu spējas un iespējas attiecībā 
uz to projektu, kas balstīti uz jaunām 
tehnoloģijām, apdrošināšanu un 

(18) Likumdevējam jāņem vērā 
atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām 
visā no aprites ciklā no izstrādes līdz 
lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI 
sistēmu iekļaušana produktā vai 
pakalpojumā rada finanšu risku 
uzņēmumiem un tādējādi būtiski ietekmē 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī 
jaunuzņēmumu spējas un iespējas attiecībā 
uz to projektu, kas balstīti uz jaunām 
tehnoloģijām, apdrošināšanu un 
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finansēšanu. Tādēļ atbildības mērķis ir ne 
tikai nodrošināt būtiskas un juridiski 
aizsargātas personu tiesības, bet atbildība ir 
arī faktors, kas nosaka, vai uzņēmumi, it 
īpaši MVU un jaunuzņēmumi, spēj 
piesaistīt kapitālu, izmantot inovācijas un 
galu galā piedāvāt jaunus produktus un 
pakalpojumus, kā arī to, vai klienti vēlas 
izmantot šādus produktus un 
pakalpojumus, neskatoties uz 
potenciālajiem riskiem un pret tiem celtām 
tiesībpamatotajām prasībām.

finansēšanu. Tādēļ atbildības mērķis ir ne 
tikai nodrošināt juridiski aizsargātas 
personu tiesības, bet atbildība ir arī faktors, 
kas nosaka, vai uzņēmumi, it īpaši MVU 
un jaunuzņēmumi, spēj piesaistīt kapitālu, 
izmantot inovācijas un galu galā piedāvāt 
jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī 
to, vai klienti vēlas izmantot šādus 
produktus un pakalpojumus, neskatoties uz 
potenciālajiem riskiem un pret tiem celtām 
tiesībpamatotajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 19. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(19) Apdrošināšana var palīdzēt 
nodrošināt, lai cietušie varētu saņemt 
efektīvu kompensāciju, kā arī apvienot 
visu apdrošināto personu riskus. Viens no 
faktoriem, kas ir apdrošināšanas 
sabiedrību piedāvāto apdrošināšanas 
produktu un pakalpojumu pamatā, ir 
risku novērtējums, kas balstīts uz 
pietiekamu vēsturisko prasību datu 
pieejamību. Augstas kvalitātes datu 
pieejamības trūkums vai šādu datu 
nepietiekams daudzums var būt iemesls, 
kādēļ sākotnēji ir sarežģīti izveidot 
apdrošināšanas produktus jaunām 
tehnoloģijām. Taču jauno tehnoloģiju 
radīto datu labāka pieejamība un to 
izmantošanas optimizēšana uzlabos 
apdrošinātāju spēju modelēt jaunus riskus 
un veicinās inovatīvākas apdrošināšanas 
attīstību.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 19. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(19) Apdrošināšana var palīdzēt 
nodrošināt, lai cietušie varētu saņemt 
efektīvu kompensāciju, kā arī apvienot 
visu apdrošināto personu riskus. Viens no 
faktoriem, kas ir apdrošināšanas 
sabiedrību piedāvāto apdrošināšanas 
produktu un pakalpojumu pamatā, ir 
risku novērtējums, kas balstīts uz 
pietiekamu vēsturisko prasību datu 
pieejamību. Augstas kvalitātes datu 
pieejamības trūkums vai šādu datu 
nepietiekams daudzums var būt iemesls, 
kādēļ sākotnēji ir sarežģīti izveidot 
apdrošināšanas produktus jaunām 
tehnoloģijām. Taču jauno tehnoloģiju 
radīto datu labāka pieejamība un to 
izmantošanas optimizēšana uzlabos 
apdrošinātāju spēju modelēt jaunus riskus 
un veicinās inovatīvākas apdrošināšanas 
attīstību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 242
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 19. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(19) Apdrošināšana var palīdzēt 
nodrošināt, lai cietušie varētu saņemt 
efektīvu kompensāciju, kā arī apvienot visu 
apdrošināto personu riskus. Viens no 
faktoriem, kas ir apdrošināšanas sabiedrību 
piedāvāto apdrošināšanas produktu un 
pakalpojumu pamatā, ir risku novērtējums, 
kas balstīts uz pietiekamu vēsturisko 

(19) Apdrošināšana var palīdzēt 
nodrošināt, lai cietušie varētu saņemt 
efektīvu kompensāciju, kā arī apvienot visu 
apdrošināto personu riskus. Viens no 
faktoriem, kas ir apdrošināšanas sabiedrību 
piedāvāto apdrošināšanas produktu un 
pakalpojumu pamatā, ir risku novērtējums, 
kas balstīts uz pietiekamu vēsturisko 
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prasību datu pieejamību. Augstas kvalitātes 
datu pieejamības trūkums vai šādu datu 
nepietiekams daudzums var būt iemesls, 
kādēļ sākotnēji ir sarežģīti izveidot 
apdrošināšanas produktus jaunām 
tehnoloģijām. Taču jauno tehnoloģiju 
radīto datu labāka pieejamība un to 
izmantošanas optimizēšana uzlabos 
apdrošinātāju spēju modelēt jaunus riskus 
un veicinās inovatīvākas apdrošināšanas 
attīstību.

prasību datu pieejamību. Augstas kvalitātes 
datu pieejamības trūkums vai šādu datu 
nepietiekams daudzums var būt iemesls, 
kādēļ sākotnēji ir sarežģīti izveidot 
apdrošināšanas produktus jaunām 
tehnoloģijām. Taču jauno tehnoloģiju 
radīto datu labāka pieejamība un to 
izmantošanas optimizēšana kopā ar 
pienākumu sniegt rūpīgi dokumentētu 
informāciju uzlabos apdrošinātāju spēju 
modelēt jaunus riskus un veicinās 
inovatīvākas apdrošināšanas attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 20. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas 
tiek izstrādāti konkrētās jomās un 
konkrētos gadījumos, ņemot vērā 
tehnoloģiju attīstību. Daudzi apdrošinātāji 
specializējas konkrētos tirgus segmentos 
(piemēram, MVU) vai piedāvā 
apdrošināšanu konkrētiem produktu 
veidiem (piemēram, elektroprecēm), un 
tas nozīmē, ka parasti apdrošināmajam ir 
pieejams apdrošināšanas produkts. Ja 
nepieciešams jauns apdrošināšanas veids, 
apdrošināšanas tirgus izstrādā un piedāvā 
atbilstīgu risinājumu un tādējādi 
nodrošina trūkstošo apdrošināšanu. 
Izņēmuma gadījumos, kad kompensācija 
ievērojami pārsniedz šajā regulā noteiktās 
maksimālās summas, dalībvalstis būtu 
jāmudina uz noteiktu laiku izveidot īpašu 
kompensācijas fondu, kas tiktu izmantots, 
lai nodrošinātu īpašās vajadzības šādos 
gadījumos.

svītrots



AM\1205914LV.docx 145/150 PE652.460v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 244
Sergey Lagodinsky

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 20. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu. Izņēmuma gadījumos, kad 
kompensācija ievērojami pārsniedz šajā 
regulā noteiktās maksimālās summas, 
dalībvalstis būtu jāmudina uz noteiktu 
laiku izveidot īpašu kompensācijas fondu, 
kas tiktu izmantots, lai nodrošinātu īpašās 
vajadzības šādos gadījumos.

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu. Dalībvalstis būtu jāmudina 
izveidot īpašu kompensācijas fondu nolūkā 
papildināt civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas segumu, lai nodrošinātu, 
ka ir iespējams efektīvi atlīdzināt 
zaudējumus gadījumos, kad nav 
apdrošināšanas seguma. Lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību un izpildītu 
pienākumu informēt visas iespējami 
skartās personas, informāciju par to, ka ir 
attiecīga apdrošināšana un fonds, dara 
publiski pieejamu ar atsevišķu 
reģistrācijas numuru, kas iekļauts īpašā 
Savienības reģistrā un kas ļautu 
ikvienam, kurš sadarbojas ar MI sistēmu, 
būt informētam par rīcību kaitējuma vai 
zaudējumu gadījumā, par saistītās 
atbildības ierobežojumiem, par operatora 
nosaukumu vai vārdu un uzvārdu un par 
visiem citiem attiecīgajiem aspektiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Marion Walsmann

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 20. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu. Izņēmuma gadījumos, kad 
kompensācija ievērojami pārsniedz šajā 
regulā noteiktās maksimālās summas, 
dalībvalstis būtu jāmudina uz noteiktu 
laiku izveidot īpašu kompensācijas fondu, 
kas tiktu izmantots, lai nodrošinātu īpašās 
vajadzības šādos gadījumos.

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 20. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
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gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu. Izņēmuma gadījumos, kad 
kompensācija ievērojami pārsniedz šajā 
regulā noteiktās maksimālās summas, 
dalībvalstis būtu jāmudina uz noteiktu 
laiku izveidot īpašu kompensācijas fondu, 
kas tiktu izmantots, lai nodrošinātu īpašās 
vajadzības šādos gadījumos.

gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 247
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 20. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, 
apdrošināšanas tirgus izstrādā un piedāvā 
atbilstīgu risinājumu un tādējādi 
nodrošina trūkstošo apdrošināšanu. 
Izņēmuma gadījumos, kad kompensācija 
ievērojami pārsniedz šajā regulā noteiktās 

(20) Tā kā trūkst vēsturisku datu par 
prasībām, būtu jāizskata, kā un ar kādiem 
nosacījumiem būtu iespējams apdrošināt 
atbildību. Jau ir pieejami apdrošināšanas 
produkti, kas tiek izstrādāti konkrētās 
jomās un konkrētos gadījumos, ņemot vērā 
tehnoloģiju attīstību. Daudzi apdrošinātāji 
specializējas konkrētos tirgus segmentos 
(piemēram, MVU) vai piedāvā 
apdrošināšanu konkrētiem produktu 
veidiem (piemēram, elektroprecēm), un tas 
nozīmē, ka parasti apdrošināmajam ir 
pieejams apdrošināšanas produkts. Tomēr 
ir grūti paredzēt "viens der visiem" 
risinājumu, un apdrošināšanas tirgum būs 
vajadzīgs laiks, lai pielāgotos. Komisijai 
būtu cieši jāsadarbojas ar apdrošināšanas 
tirgu, lai izstrādātu inovatīvus 
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maksimālās summas, dalībvalstis būtu 
jāmudina uz noteiktu laiku izveidot īpašu 
kompensācijas fondu, kas tiktu izmantots, 
lai nodrošinātu īpašās vajadzības šādos 
gadījumos.

apdrošināšanas produktus, kas varētu 
sniegt trūkstošo apdrošināšanu. Izņēmuma 
gadījumos, kad kompensācija ievērojami 
pārsniedz šajā regulā noteiktās maksimālās 
summas, dalībvalstis būtu jāmudina uz 
noteiktu laiku izveidot īpašu 
kompensācijas fondu, kas tiktu izmantots, 
lai nodrošinātu īpašās vajadzības šādos 
gadījumos.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 20. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu. Izņēmuma gadījumos, kad 
kompensācija ievērojami pārsniedz šajā 
regulā noteiktās maksimālās summas, 
dalībvalstis būtu jāmudina uz noteiktu 
laiku izveidot īpašu kompensācijas fondu, 
kas tiktu izmantots, lai nodrošinātu īpašās 
vajadzības šādos gadījumos.

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām tādu iemeslu 
dēļ kā algoritmu atjaunināšana vai datu 
anonimizēšana, jau ir pieejami 
apdrošināšanas produkti, kas tiek izstrādāti 
konkrētās jomās un konkrētos gadījumos, 
ņemot vērā tehnoloģiju attīstību. Daudzi 
apdrošinātāji specializējas konkrētos tirgus 
segmentos (piemēram, MVU) vai piedāvā 
apdrošināšanu konkrētiem produktu 
veidiem (piemēram, elektroprecēm), un tas 
nozīmē, ka parasti apdrošināmajam ir 
pieejams apdrošināšanas produkts. Ja 
nepieciešams jauns apdrošināšanas veids, 
apdrošināšanas tirgus izstrādā un piedāvā 
atbilstīgu risinājumu un tādējādi nodrošina 
trūkstošo apdrošināšanu. Izņēmuma 
gadījumos, kad kompensācija ievērojami 
pārsniedz šajā regulā noteiktās maksimālās 
summas, dalībvalstis būtu jāmudina uz 
noteiktu laiku izveidot īpašu 
kompensācijas fondu, kas tiktu izmantots, 
lai nodrošinātu īpašās vajadzības šādos 
gadījumos.

Or. fr
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Grozījums Nr. 249
Daniel Buda

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 20. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu. Izņēmuma gadījumos, kad 
kompensācija ievērojami pārsniedz šajā 
regulā noteiktās maksimālās summas, 
dalībvalstis būtu jāmudina uz noteiktu 
laiku izveidot īpašu kompensācijas fondu, 
kas tiktu izmantots, lai nodrošinātu īpašās 
vajadzības šādos gadījumos.

(20) Neskatoties uz to, ka trūkst 
vēsturisku datu par prasībām, jau ir 
pieejami apdrošināšanas produkti, kas tiek 
izstrādāti konkrētās jomās un konkrētos 
gadījumos, ņemot vērā tehnoloģiju 
attīstību. Daudzi apdrošinātāji specializējas 
konkrētos tirgus segmentos (piemēram, 
MVU) vai piedāvā apdrošināšanu 
konkrētiem produktu veidiem (piemēram, 
elektroprecēm), un tas nozīmē, ka parasti 
apdrošināmajam ir pieejams 
apdrošināšanas produkts. Ja nepieciešams 
jauns apdrošināšanas veids, apdrošināšanas 
tirgus izstrādā un piedāvā atbilstīgu 
risinājumu un tādējādi nodrošina trūkstošo 
apdrošināšanu. Izņēmuma gadījumos, 
piemēram, kolektīvu zaudējumu 
gadījumā, kad kompensācija ievērojami 
pārsniedz šajā regulā noteiktās maksimālās 
summas, dalībvalstis būtu jāmudina uz 
noteiktu laiku izveidot īpašu 
kompensācijas fondu, kas tiktu izmantots, 
lai nodrošinātu īpašās vajadzības šādos 
gadījumos.

Or. ro

Grozījums Nr. 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Rezolūcijas priekšlikums
I pielikums – B iedaļa – 21. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

(21) Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šā teksta 
iespējamās izmaiņas nākotnē tiktu veiktas 

(21) Ir ārkārtīgi svarīgi, lai šā teksta 
iespējamās izmaiņas nākotnē tiktu veiktas 
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atbilstīgi APD vajadzīgajai pārskatīšanai. 
Lai ieviestu jaunu atbildības režīmu 
attiecībā uz MI sistēmu ieviesēju, šīs 
regulas noteikumi un APD pārskatīšana ir 
cieši jāsaskaņo pēc būtības, kā arī pieejas 
ziņā, lai šie tiesību akti kopā veidotu 
saskaņotu atbildības par MI sistēmām 
satvaru, attiecībā uz atbildības risku 
nodrošinot līdzsvaru starp ražotāja, 
ieviesēja un skartās personas interesēm. 
Tādēļ vajadzīga MI sistēmas, ieviesēja, 
ražotāja, attīstītāja, defekta, produkta un 
pakalpojuma definīcijas pielāgošana un 
iekļaušana visos tiesību aktos.

atbilstīgi PAD vajadzīgajai pārskatīšanai. 
Lai ieviestu jaunu atbildības režīmu 
attiecībā uz MI sistēmu pirmā posma 
operatoru un pēdējā posma operatoru, šīs 
regulas noteikumi un PAD pārskatīšana ir 
cieši jāsaskaņo pēc būtības, kā arī pieejas 
ziņā, lai šie tiesību akti kopā veidotu 
saskaņotu atbildības par MI sistēmām 
satvaru.

Or. en


