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Pozměňovací návrh 251
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – bod odůvodnění 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(21) Je nanejvýš důležité, aby veškeré 
budoucí změny znění tohoto nařízení šly 
ruku v ruce s nezbytným přepracováním 

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

směrnice o odpovědnosti za vadné 
výrobky. Zavedení nového režimu 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
operátorem systému umělé inteligence 
vyžaduje úzkou koordinaci ustanovení 
tohoto nařízení s přepracováním uvedené 
směrnice, pokud jde o jejich věcnou 
podstatu, ale také uplatňovaný přístup, tak 
aby spolu tvořily provázaný rámec 
odpovědnosti za škodu 
způsobenou systémy umělé inteligence 
a vyvažovaly zájmy výrobce, operátora 
a postižené osoby, pokud jde 
o odpovědnostní riziko. Je proto nutné 
ve všech právních předpisech upravit 
a zjednodušit definici systémů umělé 
inteligence, operátora, výrobce, vývojáře, 
vady, výrobku a služby, což by mělo být 
provedeno paralelně.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I - část B - bod odůvodnění 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(21a) Ve fázi řešení otázky odpovědnosti 
není vhodné přistupovat k umělé 
inteligenci na základě posuzování rizik, 
neboť vznikla škoda a ukázalo se, že 
dotčený produkt je rizikový. I aplikace s 
takzvaným nízkým rizikem mohou 
způsobit závažnou újmu nebo škodu. K 
modelu odpovědnosti za produkty 
obsahující aplikace umělé inteligence je 
proto zapotřebí přistupovat ve dvou 
krocích. Za prvé je třeba stanovit 
subjektivní odpovědnost frontendového 
operátora za škodu, na jejímž základě by 
měla dotčená osoba právo požadovat 
náhradu škody. Frontendový operátor by 
měl mít možnost prokázat, že škodu 
nezavinil tím, že plní povinnost poskytnutí 
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péče, tj. pravidelně instaluje veškeré 
dostupné aktualizace.  Je-li tato povinnost 
splněna, mělo by se předpokládat dodržení 
zásady náležité péče. Za druhé, v případě, 
že nelze doložit zavinění frontendovým 
operátorem, nese objektivní odpovědnost 
výrobce nebo backendový operátor. Tento 
postup sestávající ze dvou kroků je 
nezbytně nutný, aby bylo zajištěno, že 
poškození budou za škody způsobené 
systémy řízenými umělou inteligencí 
účinně odškodněni.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I - část B – bod odůvodnění 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto nařízení, totiž vytvořit 
na úrovni Unie jednotný přístup zaměřený 
na budoucnost, díky němuž by pro naše 
občany a podniky byly vytvořeny společné 
evropské normy, a zajistit jednotná práva a 
právní jistotu v celé Unii, abychom 
zabránili tříštění jednotného digitálního 
trhu, které by bránilo zachování digitální 
svrchovanosti a podpoře digitálních 
inovací v Evropě, vyžadují plnou 
harmonizaci režimů odpovědnosti za škodu 
způsobenou systémy umělé inteligence. 
Vzhledem k rychlým technickým změnám, 
přeshraničnímu vývoji a využívání systémů 
umělé inteligence a v konečném důsledku i 
vzhledem k protichůdným legislativním 
přístupům v Unii toho nemohou 
v dostatečné míře dosáhnout členské státy, 
avšak z důvodu rozsahu činnosti nebo 
jejích účinků toho lze dosáhnout spíše 
na úrovni Unie. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 

(22) Cíle tohoto nařízení, totiž vytvořit 
na úrovni Unie jednotný přístup zaměřený 
na budoucnost, díky němuž by pro naše 
občany a podniky byly vytvořeny společné 
evropské normy, a zajistit jednotná práva a 
právní jistotu v celé Unii, abychom 
zabránili tříštění jednotného digitálního 
trhu, které by bránilo zachování digitální 
svrchovanosti, podpoře digitálních inovací 
a zajištění vysoké úrovně ochrany 
občanských a spotřebitelských práv v 
Evropě, vyžadují plnou harmonizaci 
režimů odpovědnosti za škodu způsobenou 
systémy umělé inteligence. Vzhledem 
k rychlým technickým změnám, 
přeshraničnímu vývoji a využívání systémů 
umělé inteligence a v konečném důsledku i 
vzhledem k protichůdným legislativním 
přístupům v Unii toho nemohou 
v dostatečné míře dosáhnout členské státy, 
avšak z důvodu rozsahu činnosti nebo 
jejích účinků toho lze dosáhnout spíše 
na úrovni Unie. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
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proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I - část B – bod odůvodnění 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(22) Cíle tohoto nařízení, totiž vytvořit 
na úrovni Unie jednotný přístup zaměřený 
na budoucnost, díky němuž by pro naše 
občany a podniky byly vytvořeny společné 
evropské normy, a zajistit jednotná práva a 
právní jistotu v celé Unii, abychom 
zabránili tříštění jednotného digitálního 
trhu, které by bránilo zachování digitální 
svrchovanosti a podpoře digitálních 
inovací v Evropě, vyžadují plnou 
harmonizaci režimů odpovědnosti za škodu 
způsobenou systémy umělé inteligence. 
Vzhledem k rychlým technickým změnám, 
přeshraničnímu vývoji a využívání systémů 
umělé inteligence a v konečném důsledku i 
vzhledem k protichůdným legislativním 
přístupům v Unii toho nemohou 
v dostatečné míře dosáhnout členské státy, 
avšak z důvodu rozsahu činnosti nebo 
jejích účinků toho lze dosáhnout spíše 
na úrovni Unie. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.

(22) Cíle tohoto nařízení, totiž vytvořit 
jednotný přístup založený na zásadě 
bezpečnosti a spolehlivosti výrobků, díky 
němuž by pro naše občany a podniky byly 
vytvořeny společné evropské normy, 
a zajistit jednotná práva a právní jistotu 
v celé Unii, abychom zabránili tříštění 
jednotného digitálního trhu, které by 
bránilo zachování digitální svrchovanosti 
a podpoře digitálních inovací v Evropě, 
vyžadují plnou harmonizaci režimů 
odpovědnosti za škodu způsobenou 
systémy umělé inteligence. Vzhledem 
k rychlým technickým změnám, 
přeshraničnímu vývoji a využívání systémů 
umělé inteligence a v konečném důsledku i 
vzhledem k protichůdným legislativním 
přístupům v Unii toho nemohou 
v dostatečné míře dosáhnout členské státy, 
avšak z důvodu rozsahu činnosti nebo 
jejích účinků toho lze dosáhnout spíše 
na úrovni Unie. Unie proto může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V tomto nařízení jsou stanovena pravidla 
pro občanskoprávní nárok fyzických 
a právnických osob vůči provozovateli 
systémů umělé inteligence.

V tomto nařízení jsou stanovena pravidla 
pro občanskoprávní nárok fyzických 
a právnických osob vůči frontendovému 
operátorovi a backendovému operátorovi 
systémů umělé inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V tomto nařízení jsou stanovena pravidla 
pro občanskoprávní nárok fyzických 
a právnických osob vůči provozovateli 
systémů umělé inteligence.

V tomto nařízení jsou stanovena pravidla 
pro občanskoprávní nárok fyzických 
a právnických osob vůči operátorovi 
systémů umělé inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 1 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

V tomto nařízení jsou stanovena pravidla 
pro občanskoprávní nárok fyzických 

V tomto nařízení jsou stanovena pravidla 
pro občanskoprávní nárok fyzických 
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a právnických osob vůči provozovateli 
systémů umělé inteligence.

a právnických osob vůči operátorovi 
systémů umělé inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde došlo v důsledku reálné nebo 
virtuální činnosti, zařízení nebo procesu 
řízeného systémem umělé inteligence 
k újmě nebo škodě na životě, zdraví, 
tělesné integritě nebo majetku fyzické či 
právnické osoby.

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde došlo v důsledku reálné nebo 
virtuální činnosti, zařízení nebo procesu 
řízeného systémem umělé inteligence nebo 
systémem autonomního rozhodování k 
újmě nebo škodě na životě, zdraví, tělesné 
integritě a majetku fyzické či právnické 
osoby, a to i na datech, digitálním 
prostředí a zákonných právech postižené 
osoby erga omnes, pokud porušení těchto 
práv může způsobit hmotnou škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde došlo v důsledku reálné nebo 
virtuální činnosti, zařízení nebo procesu 
řízeného systémem umělé inteligence 
k újmě nebo škodě na životě, zdraví, 
tělesné integritě nebo majetku fyzické či 
právnické osoby.

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde došlo v důsledku reálné nebo 
virtuální činnosti, zařízení nebo procesu 
řízeného systémem umělé inteligence 
k újmě nebo škodě na životě, zdraví, 
tělesné integritě a majetku fyzické či 
právnické osoby, nebo kde byla v důsledku 
těchto faktorů způsobena fyzické či 
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právnické osobě značná nehmotná škoda.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde došlo v důsledku reálné nebo 
virtuální činnosti, zařízení nebo procesu 
řízeného systémem umělé inteligence 
k újmě nebo škodě na životě, zdraví, 
tělesné integritě nebo majetku fyzické či 
právnické osoby.

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde připojené a samoučící zařízení, 
digitální obsah, digitální zboží nebo 
digitální služba způsobily fyzické nebo 
právnické osobě typickou újmu nebo 
škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde došlo v důsledku reálné nebo 
virtuální činnosti, zařízení nebo procesu 
řízeného systémem umělé inteligence 
k újmě nebo škodě na životě, zdraví, 
tělesné integritě nebo majetku fyzické či 
právnické osoby.

1. Toto nařízení se použije na území 
Unie, kde došlo v důsledku reálné nebo 
virtuální činnosti, zařízení nebo procesu 
řízeného systémem umělé inteligence 
k újmě nebo škodě na životě, zdraví, 
tělesné, duševní nebo mravní integritě 
nebo majetku fyzické či právnické osoby.

Or. fr

Pozměňovací návrh 263
Sergey Lagodinsky
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jakákoli dohoda mezi 
provozovatelem systému umělé inteligence 
a fyzickou nebo právnickou osobou, jíž 
takový systém způsobil újmu nebo škodu, 
která by obcházela nebo omezovala práva 
a povinnosti stanovené v tomto nařízení, ať 
už byla uzavřena předtím, než došlo k újmě 
či škodě, nebo poté, se považuje 
za neplatnou.

2. Jakákoli dohoda mezi operátorem 
systému umělé inteligence a fyzickou nebo 
právnickou osobou, jíž takový systém 
způsobil újmu nebo škodu, která by 
obcházela nebo omezovala práva 
a povinnosti stanovené v tomto nařízení, ať 
už byla uzavřena předtím, než došlo k újmě 
či škodě, nebo poté, se považuje 
za neúčinnou, pokud jde o práva a 
povinnosti stanovené tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jakákoli dohoda mezi 
provozovatelem systému umělé inteligence 
a fyzickou nebo právnickou osobou, jíž 
takový systém způsobil újmu nebo škodu, 
která by obcházela nebo omezovala práva 
a povinnosti stanovené v tomto nařízení, ať 
už byla uzavřena předtím, než došlo k újmě 
či škodě, nebo poté, se považuje 
za neplatnou.

2. Jakákoli dohoda mezi 
frontendovým nebo backendovým 
operátorem systému umělé inteligence 
a fyzickou nebo právnickou osobou, jíž 
takový systém způsobil újmu nebo škodu, 
která by obcházela nebo omezovala práva 
a povinnosti stanovené v tomto nařízení, ať 
už byla uzavřena předtím, než došlo k újmě 
či škodě, nebo poté, se považuje 
za neplatnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
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Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jakákoli dohoda mezi 
provozovatelem systému umělé inteligence 
a fyzickou nebo právnickou osobou, jíž 
takový systém způsobil újmu nebo škodu, 
která by obcházela nebo omezovala práva 
a povinnosti stanovené v tomto nařízení, ať 
už byla uzavřena předtím, než došlo k újmě 
či škodě, nebo poté, se považuje 
za neplatnou.

2. Jakákoli dohoda mezi operátorem 
systému umělé inteligence a fyzickou nebo 
právnickou osobou, jíž takový systém 
způsobil újmu nebo škodu, která by 
obcházela nebo omezovala práva 
a povinnosti stanovené v tomto nařízení, ať 
už byla uzavřena předtím, než došlo k újmě 
či škodě, nebo poté, se považuje 
za neplatnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jakákoli dohoda mezi 
provozovatelem systému umělé inteligence 
a fyzickou nebo právnickou osobou, jíž 
takový systém způsobil újmu nebo škodu, 
která by obcházela nebo omezovala práva 
a povinnosti stanovené v tomto nařízení, ať 
už byla uzavřena předtím, než došlo k újmě 
či škodě, nebo poté, se považuje 
za neplatnou.

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  2 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tímto nařízením nejsou dotčeny 3. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
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dodatečné nároky na odškodnění 
vyplývající ze smluvních vztahů mezi 
provozovatelem a fyzickou nebo 
právnickou osobou, které systém umělé 
inteligence způsobil újmu nebo škodu.

dodatečné nároky na odškodnění 
vyplývající ze smluvních vztahů mezi 
operátorem a fyzickou nebo právnickou 
osobou, které systém umělé inteligence 
způsobil újmu nebo škodu, ani nároky na 
odškodnění vyplývající z předpisů 
týkajících se odpovědnosti za vadné 
výrobky, ochrany spotřebitele, zákazu 
diskriminace, ochrany pracovníků a 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
dodatečné nároky na odškodnění 
vyplývající ze smluvních vztahů mezi 
provozovatelem a fyzickou nebo 
právnickou osobou, které systém umělé 
inteligence způsobil újmu nebo škodu.

3. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
dodatečné nároky na odškodnění, jež 
vyplývají ze smluvních vztahů mezi 
provozovatelem a fyzickou nebo 
právnickou osobou, které systém umělé 
inteligence způsobil újmu nebo škodu, a 
jež mohou být podle práva Unie či 
vnitrostátních právních předpisů vzneseny 
vůči provozovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 2 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
dodatečné nároky na odškodnění 
vyplývající ze smluvních vztahů mezi 
provozovatelem a fyzickou nebo 

3. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
dodatečné nároky na odškodnění 
vyplývající ze smluvních vztahů mezi 
operátorem a fyzickou nebo právnickou 
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právnickou osobou, které systém umělé 
inteligence způsobil újmu nebo škodu.

osobou, které systém umělé inteligence 
způsobil újmu nebo škodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 3 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) „systémem umělé inteligence“ se 
rozumí systém, který vykazuje inteligentní 
chování tím, že analyzuje určitá vstupní 
data a s určitou mírou autonomie koná 
tak, aby dosáhl konkrétních cílů. Systémy 
umělé inteligence mohou být založeny 
pouze na softwaru, tj. působit ve virtuálním 
světě, nebo mohou být součástí 
hardwarových zařízení;

a) „systémem umělé inteligence“ se 
rozumí systém, jehož součástí jsou metody 
a postupy, které technickým systémům 
umožňují vnímat své prostředí, 
zpracovávat vjemy a nezávisle řešit 
problémy, činit rozhodnutí, konat a učit se 
z důsledků těchto rozhodnutí a konání. 
Systémy umělé inteligence mohou být 
založeny pouze na softwaru, tj. působit 
ve virtuálním světě, nebo mohou být 
součástí hardwarových zařízení;

Or. de

Pozměňovací návrh 271
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 3 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) „systémem umělé inteligence“ se 
rozumí systém, který vykazuje inteligentní 
chování tím, že analyzuje určitá vstupní 
data a s určitou mírou autonomie koná tak, 
aby dosáhl konkrétních cílů. Systémy 
umělé inteligence mohou být založeny 
pouze na softwaru, tj. působit 
ve virtuálním světě, nebo mohou být 
součástí hardwarových zařízení;

a) „systémem umělé inteligence“ se 
rozumí systém, který vykazuje chování 
stimulující inteligenci tím, že analyzuje 
určitá vstupní data a s určitou mírou 
autonomie koná tak, aby dosáhl 
konkrétních cílů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 272
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 3 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) „systémem umělé inteligence“ se 
rozumí systém, který vykazuje inteligentní 
chování tím, že analyzuje určitá vstupní 
data a s určitou mírou autonomie koná tak, 
aby dosáhl konkrétních cílů. Systémy 
umělé inteligence mohou být založeny 
pouze na softwaru, tj. působit ve virtuálním 
světě, nebo mohou být součástí 
hardwarových zařízení;

a) „systémem umělé inteligence“ se 
rozumí systém, který vykazuje inteligentní 
chování tím, že analyzuje své prostředí a s 
určitou mírou autonomie koná tak, aby 
dosáhl konkrétních cílů. Systémy umělé 
inteligence mohou být založeny pouze 
na softwaru, tj. působit ve virtuálním světě, 
nebo mohou být součástí hardwarových 
zařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. a a  (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) „automatizovaným rozhodováním, 
podporou rozhodování nebo 
rozhodovacími informačními systémy“ se 
rozumí postup, v jehož rámci jsou  
rozhodnutí zpočátku, částečně nebo úplně 
přenesena prostřednictvím softwaru nebo 
služby na operátora, který pak použije 
automatizované rozhodovací modely 
k provedení určitého úkonu;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
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Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) „autonomním“ se rozumí systém 
umělé inteligence, který funguje 
na základě určitých vstupních dat, aniž by 
se musel řídit předem stanovenými 
pokyny, ačkoliv jeho chování je omezeno 
cílem, který mu byl stanoven a dalšími 
příslušnými rozhodnutími vývojáře 
týkajícími se jeho designu;

b) „autonomním“ se rozumí systém 
umělé inteligence nebo automatizovaného 
rozhodování, který pracuje za svého 
vlastníka, ovšem bez jakéhokoli zásahu 
tohoto vlastnického subjektu, na základě 
určitých vstupních dat a nad rámec 
předem stanovených pokynů, ačkoliv jeho 
chování je omezeno cílem a nasměřováno 
k dosažení cíle, který mu byl stanoven 
a dalšími příslušnými rozhodnutími 
vývojáře týkajícími se jeho designu;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) „rizikem“ se rozumí významný 
potenciál autonomně fungujícího systému 
umělé inteligence způsobit jedné nebo více 
osobám újmu nebo škodu náhodným 
způsobem, který není možné předpovědět; 
význam tohoto potenciálu závisí na souhře 
mezi závažností možné újmy či škody, 
pravděpodobností, že se riziko skutečně 
projeví, a způsobem, jakým se systém 
umělé inteligence využívá;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 276
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Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) „rizikem“ se rozumí významný 
potenciál autonomně fungujícího systému 
umělé inteligence způsobit jedné nebo více 
osobám újmu nebo škodu náhodným 
způsobem, který není možné předpovědět; 
význam tohoto potenciálu závisí na souhře 
mezi závažností možné újmy či škody, 
pravděpodobností, že se riziko skutečně 
projeví, a způsobem, jakým se systém 
umělé inteligence využívá;

c) „rizikem“ se rozumí významný 
potenciál autonomně fungujícího systému 
umělé inteligence způsobit jedné nebo více 
osobám újmu nebo škodu způsobem, který 
je obtížné předpovědět; význam tohoto 
potenciálu závisí na souhře mezi 
závažností možné újmy či škody, mírou 
autonomie rozhodování a způsobem a 
kontextem použití systému umělé 
inteligence, zejména na hodnotě zboží a 
práv, kterým riziko hrozí;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) „rizikem“ se rozumí významný 
potenciál autonomně fungujícího systému 
umělé inteligence způsobit jedné nebo více 
osobám újmu nebo škodu náhodným 
způsobem, který není možné předpovědět; 
význam tohoto potenciálu závisí na souhře 
mezi závažností možné újmy či škody, 
pravděpodobností, že se riziko skutečně 
projeví, a způsobem, jakým se systém 
umělé inteligence využívá;

c) „rizikem“ se rozumí významný 
potenciál autonomně fungujícího systému 
umělé inteligence způsobit jedné nebo více 
osobám újmu nebo škodu náhodným 
způsobem, který výrazně přesahuje to, co 
lze od zamýšleného použití přiměřeně 
očekávat; význam tohoto potenciálu závisí 
na souhře mezi závažností možné újmy či 
škody, pravděpodobností, že se riziko 
skutečně projeví, a způsobem, jakým se 
systém umělé inteligence využívá;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
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Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) „rizikem“ se rozumí významný 
potenciál autonomně fungujícího systému 
umělé inteligence způsobit jedné nebo více 
osobám újmu nebo škodu náhodným 
způsobem, který není možné předpovědět; 
význam tohoto potenciálu závisí na souhře 
mezi závažností možné újmy či škody, 
pravděpodobností, že se riziko skutečně 
projeví, a způsobem, jakým se systém 
umělé inteligence využívá;

c) „rizikem“ se rozumí významný 
potenciál autonomně fungujícího systému 
umělé inteligence způsobit jedné nebo více 
osobám značnou újmu nebo škodu 
náhodným způsobem, který není možné 
předpovědět; význam tohoto potenciálu 
závisí na souhře mezi závažností možné 
újmy či škody, pravděpodobností, že se 
riziko skutečně projeví, a způsobem, jakým 
se systém umělé inteligence využívá;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) „provozovatelem“ se rozumí osoba, 
která rozhoduje o používání systému 
umělé inteligence, kontroluje s tím spojené 
riziko a má z jeho provozu prospěch;

d) „operátorem“ se rozumí osoba, 
která kontroluje s tím spojené riziko a má 
z jeho provozu prospěch, včetně 
frontendového a backendového operátora 
s tím, že backendový operátor je osoba, 
která průběžně definuje funkce příslušné 
technologie a poskytuje základní a 
neustálou „backendovou“ podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. d
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) „provozovatelem“ se rozumí osoba, 
která rozhoduje o používání systému umělé 
inteligence, kontroluje s tím spojené riziko 
a má z jeho provozu prospěch;

d) „provozovatelem“ se rozumí 
jakákoli fyzická nebo právnická osoba, 
která rozhoduje o konkrétním použití 
systému umělé inteligence, kontroluje s tím 
spojené riziko a má z jeho provozu 
prospěch;

Or. de

Pozměňovací návrh 281
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) „provozovatelem“ se rozumí osoba, 
která rozhoduje o používání systému 
umělé inteligence, kontroluje s tím spojené 
riziko a má z jeho provozu prospěch;

d) „provozovatelem“ se rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
podílí na uvádění systému umělé 
inteligence na trh nebo na jeho 
zpřístupňování uživatelům a která tento 
systém používá nebo řídí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) „provozovatelem“ se rozumí osoba, 
která rozhoduje o používání systému 
umělé inteligence, kontroluje s tím spojené 
riziko a má z jeho provozu prospěch;

d) „operátorem“ se rozumí osoba, 
která kontroluje s tím spojené riziko a má 
z jeho provozu prospěch;

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) „provozovatelem“ se rozumí osoba, 
která rozhoduje o používání systému umělé 
inteligence, kontroluje s tím spojené riziko 
a má z jeho provozu prospěch;

d) „frontendovým operátorem“ se 
rozumí osoba, která předně rozhoduje o 
používání příslušné technologie a má z 
jejího používání prospěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. d a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

da) „kontrolou“ se rozumí vliv na 
použití a provozování systému umělé 
inteligence od začátku do konce a tedy 
míra, do níž jsou třetí strany vystaveny 
případným rizikům; 

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. d a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

da) „backendovým operátorem“ se 
rozumí osoba, která průběžně definuje 
funkce příslušné technologie a poskytuje 
základní a neustálou „backendovou“ 
podporu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 286
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) „postiženou osobou“ se rozumí 
kterákoli osoba, která utrpěla újmu nebo 
škodu způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence a která není 
jeho provozovatelem;

e) „postiženou osobou“ se rozumí 
kterákoli osoba, která utrpěla újmu nebo 
škodu způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence a která není 
jeho frontendovým operátorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) „postiženou osobou“ se rozumí 
kterákoli osoba, která utrpěla újmu nebo 
škodu způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence a která není 
jeho provozovatelem;

e) „postiženou osobou“ se rozumí 
kterákoli osoba, která utrpěla újmu nebo 
škodu způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence a která není 
jeho operátorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. e
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) „postiženou osobou“ se rozumí 
kterákoli osoba, která utrpěla újmu nebo 
škodu způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence a která není 
jeho provozovatelem;

e) „postiženou osobou“ se rozumí 
kterákoli osoba, jejíž statky byly poškozeny 
nebo jejíž práva byla porušena reálnou 
nebo virtuální činností, zařízením nebo 
procesem řízeným systémem umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
negativní dopad na život, zdraví, tělesnou 
integritu nebo majetek fyzické či 
právnické osoby, s výjimkou nemajetkové 
újmy;

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
negativní dopad na výše uvedené statky a 
výše uvedená práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
negativní dopad na život, zdraví, tělesnou 
integritu nebo majetek fyzické či právnické 
osoby, s výjimkou nemajetkové újmy;

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
negativní dopad na život, zdraví, tělesnou 
integritu a majetek fyzické či právnické 
osoby nebo způsobení značné nehmotné 
škody.

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
negativní dopad na život, zdraví, tělesnou 
integritu nebo majetek fyzické či 
právnické osoby, s výjimkou nemajetkové 
újmy;

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
typická hmotná či nehmotná újma nebo 
škoda, tedy taková, u níž se projeví 
zvláštní riziko související se systémy umělé 
inteligence nebo s připojenými zařízeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
negativní dopad na život, zdraví, tělesnou 
integritu nebo majetek fyzické či právnické 
osoby, s výjimkou nemajetkové újmy;

f) „újmou nebo škodou“ se rozumí 
negativní dopad na život, zdraví, tělesnou, 
duševní nebo mravní integritu nebo 
majetek fyzické či právnické osoby, s 
výjimkou nemajetkové újmy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 293
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) „výrobcem“ se rozumí vývojář 
nebo „backendový“ operátor“ systému 
umělé inteligence nebo výrobce, jak je 
definován v článku 3 směrnice Rady 
85/374/EHS.7 .

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

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) „výrobcem“ se rozumí vývojář 
nebo „backendový“ operátor“ systému 
umělé inteligence nebo výrobce, jak je 
definován v článku 3 směrnice Rady 
85/374/EHS7 ..

g) „výrobcem“ se rozumí výrobce, jak 
je definován v článku 3 směrnice Rady 
85/374/EHS7.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) „výrobcem“ se rozumí vývojář 
nebo „backendový“ operátor“ systému 
umělé inteligence nebo výrobce, jak je 
definován v článku 3 směrnice Rady 

g) „výrobcem“ se rozumí vývojář, 
obsluha nebo „backendový“ operátor“ 
systému umělé inteligence nebo výrobce, 
jak je definován v článku 3 směrnice Rady 
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85/374/EHS7. 85/374/EHS7.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) „výrobcem“ se rozumí vývojář 
nebo „backendový“ operátor“ systému 
umělé inteligence nebo výrobce, jak je 
definován v článku 3 směrnice Rady 
85/374/EHS7.

g) „výrobcem“ se rozumí vývojář 
systému umělé inteligence nebo výrobce, 
jak je definován v článku 3 směrnice Rady 
85/374/EHS7.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  3 – písm. g a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ga) „vyšší mocí“ se v souladu s 
vnitrostátními předpisy rozumí výjimečné 
a nepředvídatelné okolnosti, které se 
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vymykají kontrole provozovatele a jejichž  
důsledkům nemohlo být i přes veškerou 
vynaloženou péči zabráněno

Or. de

Pozměňovací návrh 298
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – kapitola  3 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rizikové systémy umělé inteligence Režimy odpovědnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4– nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Objektivní odpovědnost za rizikové 
systémy umělé inteligence

Subjektivní a objektivní odpovědnost za 
systémy umělé inteligence

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nese objektivní 
odpovědnost za veškerou újmu nebo škodu 
způsobenou reálnou nebo virtuální 

1. Frontendový operátor systému 
umělé inteligence nese subjektivní 
odpovědnost za veškerou újmu nebo škodu 
způsobenou reálnou nebo virtuální 
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činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence.

činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence. Frontendový 
operátor musí plnit povinnost poskytnutí 
péče, která spočívá v pravidelných 
instalacích veškeré dostupné aktualizace. 
Je-li tato povinnost splněna, předpokládá 
se, že byla dodržena zásada náležité péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Daniel Buda

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nese objektivní 
odpovědnost za veškerou újmu nebo škodu 
způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence.

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nese objektivní 
odpovědnost za veškerou újmu nebo škodu 
na životě, zdraví, tělesné integritě nebo 
majetku fyzické nebo právnické osoby 
způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence.

Or. ro

Pozměňovací návrh 302
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nese objektivní 
odpovědnost za veškerou újmu nebo škodu 
způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence.

1. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence nese objektivní odpovědnost 
za veškerou újmu nebo škodu způsobenou 
reálnou nebo virtuální činností, zařízením 
nebo procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

Or. en
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Pozměňovací návrh 303
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nese objektivní 
odpovědnost za veškerou újmu nebo škodu 
způsobenou reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence.

1. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence nese objektivní odpovědnost 
za veškerou újmu nebo škodu způsobenou 
reálnou nebo virtuální činností, zařízením 
nebo procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst.  2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Rizikové systémy umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se používají, 
jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení. 
Komisi je v souladu s článkem 13 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci k úpravě taxativního seznamu 
uvedeného v příloze tím, že:

2. Kategorie rizikových systémů 
umělé inteligence a kritéria používaná k 
definování těchto rizik je třeba určit na 
základě strukturovaného procesu 
konzultací Komise s příslušnými orgány 
dohledu a všemi zúčastněnými stranami, 
včetně zástupců občanské společnosti, a je 
třeba je pravidelně aktualizovat, aby 
odrážely rychlé technologické změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst.  2 – návětí
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Rizikové systémy umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se používají, 
jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení. 
Komisi je v souladu s článkem 13 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci k úpravě taxativního seznamu 
uvedeného v příloze tím, že:

2. V případě, že nelze doložit zavinění 
frontendovým operátorem, nese objektivní 
odpovědnost backendový operátor.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst.  2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Rizikové systémy umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se používají, 
jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení. 
Komisi je v souladu s článkem 13 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci k úpravě taxativního seznamu 
uvedeného v příloze tím, že:

2. Komise je v souladu s článkem 13 
pověřena úkolem sestavit prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci seznam 
rizikových systémů umělé inteligence a 
kritických odvětví, v nichž se používají.

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst.  2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Rizikové systémy umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se používají, 
jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení. 
Komisi je v souladu s článkem 13 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci k úpravě taxativního seznamu 
uvedeného v příloze tím, že:

2. Rizikové systémy umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se používají, 
jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení. 
Komisi je v souladu s článkem 13 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci k úpravě seznamu uvedeného 
v příloze tím, že:
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Or. fr

Pozměňovací návrh 308
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) do něj začlení nové druhy 
rizikových systémů umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se provozují,

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 309
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) do něj začlení nové druhy 
rizikových systémů umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se provozují,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) do něj začlení nové druhy 
rizikových systémů umělé inteligence 
a kritická odvětví, v nichž se provozují,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 311
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) z něj vyškrtne ty druhy systémů 
umělé inteligence, které se už nepovažují 
za rizikové, příp.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) z něj vyškrtne ty druhy systémů 
umělé inteligence, které se už nepovažují 
za rizikové, příp.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) z něj vyškrtne ty druhy systémů 
umělé inteligence, které se už nepovažují 
za rizikové, příp.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 314
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) změní kritická odvětví v případě 
stávajících rizikových systémů umělé 
inteligence.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 315
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) změní kritická odvětví v případě 
stávajících rizikových systémů umělé 
inteligence.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) změní kritická odvětví v případě 
stávajících rizikových systémů umělé 
inteligence.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 317
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Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – pododstavec  2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci pozměňující 
přílohu vstupuje v platnost šest měsíců 
po přijetí. Při stanovování, která kritická 
odvětví, příp. rizikové systémy umělé 
inteligence se mají na základě aktů 
v přenesené pravomoci začlenit 
do přílohy, přihlíží Komise ke všem 
kritériím stanoveným v tomto nařízení, 
zejména ke kritériím uvedeným v článku 3 
písm. c).

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 318
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – pododstavec  2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci pozměňující 
přílohu vstupuje v platnost šest měsíců 
po přijetí. Při stanovování, která kritická 
odvětví, příp. rizikové systémy umělé 
inteligence se mají na základě aktů 
v přenesené pravomoci začlenit 
do přílohy, přihlíží Komise ke všem 
kritériím stanoveným v tomto nařízení, 
zejména ke kritériím uvedeným v článku 3 
písm. c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení



AM\1206225CS.docx 33/85 PE652.518v01-00

CS

Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 2 – pododstavec  2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci pozměňující 
přílohu vstupuje v platnost šest měsíců 
po přijetí. Při stanovování, která kritická 
odvětví, příp. rizikové systémy umělé 
inteligence se mají na základě aktů 
v přenesené pravomoci začlenit 
do přílohy, přihlíží Komise ke všem 
kritériím stanoveným v tomto nařízení, 
zejména ke kritériím uvedeným v článku 3 
písm. c).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nesmí být zbaven 
odpovědnosti tím, že by prohlásil, že 
jednal s náležitou péčí nebo že újma či 
škoda byla způsobena autonomní činností, 
zařízením nebo procesem řízeným daným 
systémem. V případě, že je újma nebo 
škoda způsobena vyšší mocí, provozovatel 
žádnou odpovědnost nenese.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nesmí být zbaven 
odpovědnosti tím, že by prohlásil, že jednal 
s náležitou péčí nebo že újma či škoda byla 
způsobena autonomní činností, zařízením 
nebo procesem řízeným daným systémem. 
V případě, že je újma nebo škoda 
způsobena vyšší mocí, provozovatel 
žádnou odpovědnost nenese.

3. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence nesmí být zbaven odpovědnosti 
tím, že by prohlásil, že jednal s náležitou 
péčí nebo že újma či škoda byla způsobena 
autonomní činností, zařízením nebo 
procesem řízeným daným systémem.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence nesmí být zbaven 
odpovědnosti tím, že by prohlásil, že jednal 
s náležitou péčí nebo že újma či škoda byla 
způsobena autonomní činností, zařízením 
nebo procesem řízeným daným systémem. 
V případě, že je újma nebo škoda 
způsobena vyšší mocí, provozovatel 
žádnou odpovědnost nenese.

3. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence nesmí být zbaven odpovědnosti 
tím, že by prohlásil, že jednal s náležitou 
péčí nebo že újma či škoda byla způsobena 
autonomní činností, zařízením nebo 
procesem řízeným daným systémem. V 
případě, že byla újma nebo škoda 
způsobena vyšší mocí, operátor žádnou 
odpovědnost nenese.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Je-li operátor frontendovým 
operátorem, musí být schopen prokázat 
svou vinu. V případě, že byla újma nebo 
škoda způsobena vyšší mocí, operátor 
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žádnou odpovědnost nenese.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. Důkazní břemeno týkající se újmy 
nebo škody způsobené rizikovou činností 
umělé inteligence leží na provozovateli, 
nikoli na dotčené osobě.

Or. it

Pozměňovací návrh 325
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence se musí ujistit, že 
systémy umělé inteligence jsou vybaveny 
zařízením pro záznam údajů, které 
používá digitální metodu záznamu a 
ukládání údajů do paměti a metodu 
pohotového vyhledávání takových údajů v 
paměťovém médiu.
Rozhodne-li tak příslušný orgán, 
provozovatel zpřístupní všechny záznamy, 
které jsou uchovány.
Provozovatel musí zajistit trvalou 
provozuschopnost zařízení pro záznam 
údajů.
Po nehodě nebo incidentu, jež dotčené 
osobě způsobily újmu nebo škodu, musí 
provozovatel rizikového systému umělé 
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inteligence uchovat příslušné původní 
údaje po dobu 60 dnů, ledaže vyšetřovací 
orgán vydal jiné pokyny.

Or. it

Pozměňovací návrh 326
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence zajistí, aby měl 
uzavřené pojištění odpovědnosti, které by 
bylo přiměřené výši a rozsahu 
odškodnění, jak je uvedeno v článku 5 a 6 
tohoto nařízení. Pokud se má za to, že 
povinné systémy pojištění, které už byly 
v souladu s jinými předpisy EU nebo 
členských států zavedeny, se vztahují 
na provoz systémů umělé inteligence, 
považuje se povinnost uzavřít pojištění 
v souvislosti s těmito systémy v souladu 
s tímto nařízením za splněnou, jestliže se 
příslušné stávající povinné pojištění 
vztahuje na výši a rozsah odškodnění 
uvedené v článku 5 a 6 tohoto nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence zajistí, aby měl uzavřené 
pojištění odpovědnosti, které by bylo 
přiměřené výši a rozsahu odškodnění, jak 

4. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence zajistí, aby měl uzavřené 
pojištění odpovědnosti. Pokud se má za to, 
že povinné systémy pojištění, které už byly 
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je uvedeno v článku 5 a 6 tohoto nařízení. 
Pokud se má za to, že povinné systémy 
pojištění, které už byly v souladu s jinými 
předpisy EU nebo členských států 
zavedeny, se vztahují na provoz systémů 
umělé inteligence, považuje se povinnost 
uzavřít pojištění v souvislosti s těmito 
systémy v souladu s tímto nařízením za 
splněnou, jestliže se příslušné stávající 
povinné pojištění vztahuje na výši 
a rozsah odškodnění uvedené v článku 5 
a 6 tohoto nařízení.

v souladu s jinými předpisy EU nebo 
členských států zavedeny, se vztahují 
na provoz systémů umělé inteligence, 
považuje se povinnost uzavřít pojištění 
v souvislosti s těmito systémy v souladu 
s tímto nařízením za splněnou.

Or. de

Pozměňovací návrh 328
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence zajistí, aby měl uzavřené 
pojištění odpovědnosti, které by bylo 
přiměřené výši a rozsahu odškodnění, jak 
je uvedeno v článku 5 a 6 tohoto nařízení. 
Pokud se má za to, že povinné systémy 
pojištění, které už byly v souladu s jinými 
předpisy EU nebo členských států 
zavedeny, se vztahují na provoz systémů 
umělé inteligence, považuje se povinnost 
uzavřít pojištění v souvislosti s těmito 
systémy v souladu s tímto nařízením za 
splněnou, jestliže se příslušné stávající 
povinné pojištění vztahuje na výši 
a rozsah odškodnění uvedené v článku 5 
a 6 tohoto nařízení.

4. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence zajistí, aby měl uzavřené 
pojištění odpovědnosti, které by bylo 
přiměřené rozsahu odškodnění, jak je 
uvedeno v článku 5 tohoto nařízení. Pokud 
se má za to, že povinné systémy pojištění, 
které už byly v souladu s jinými předpisy 
EU nebo členských států zavedeny, se 
vztahují na provoz systémů umělé 
inteligence, považuje se povinnost uzavřít 
pojištění v souvislosti s těmito systémy v 
souladu s tímto nařízením za splněnou.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence zajistí, aby měl uzavřené 
pojištění odpovědnosti, které by bylo 
přiměřené výši a rozsahu odškodnění, jak 
je uvedeno v článku 5 a 6 tohoto nařízení. 
Pokud se má za to, že povinné systémy 
pojištění, které už byly v souladu s jinými 
předpisy EU nebo členských států 
zavedeny, se vztahují na provoz systémů 
umělé inteligence, považuje se povinnost 
uzavřít pojištění v souvislosti s těmito 
systémy v souladu s tímto nařízením za 
splněnou, jestliže se příslušné stávající 
povinné pojištění vztahuje na výši a rozsah 
odškodnění uvedené v článku 5 a 6 tohoto 
nařízení.

4. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence zajistí, aby měl uzavřené 
pojištění odpovědnosti, které by bylo 
přiměřené výši a rozsahu odškodnění, jak 
je uvedeno v článku 5 a 6 tohoto nařízení. 
Pokud se má za to, že povinné systémy 
pojištění, které už byly v souladu s jinými 
předpisy EU nebo členských států 
zavedeny, se vztahují na provoz systémů 
umělé inteligence, považuje se povinnost 
uzavřít pojištění v souvislosti s těmito 
systémy v souladu s tímto nařízením za 
splněnou, jestliže se příslušné stávající 
povinné pojištění vztahuje na výši a rozsah 
odškodnění uvedené v článku 5 a 6 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. Systém pojištění odpovědnosti by 
měl být doplněn fondem, aby bylo 
zajištěno, že škodu je možné kompenzovat 
v případech, ve kterých pojištění škodu 
nepokrývá.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. V případě odporující si klasifikace 
systémů umělé inteligence, pokud jde 
o objektivní odpovědnost, má toto nařízení 
přednost před režimy členských států 
týkajícími se odpovědnosti za způsobenou 
škodu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. V případě odporující si klasifikace 
systémů umělé inteligence, pokud jde 
o objektivní odpovědnost, má toto nařízení 
přednost před režimy členských států 
týkajícími se odpovědnosti za způsobenou 
škodu.

5. V případě odporující si klasifikace 
systémů umělé inteligence, pokud jde 
o objektivní odpovědnost, má toto nařízení 
přednost před režimy členských států 
týkajícími se odpovědnosti za způsobenou 
škodu, jestliže toto nařízení stanovuje 
pravidla, jež jsou pro postižené osoby a 
práva spotřebitelů výhodnější.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  4 – odst. 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. Smlouva nemá přednost před 
pravidly stanovenými v článku 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 334
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  5 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Výše odškodnění Výše a rozsah odškodnění

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  5 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Výše odškodnění Plná náhrada škod

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  5 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence, který je podle tohoto 
nařízení odpovědný za způsobenou újmu 
nebo škodu, poskytne odškodnění:

1. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence, který je podle tohoto nařízení 
odpovědný za způsobenou újmu nebo 
škodu, poskytne odškodnění v souladu s 
vnitrostátními předpisy pro výpočet 
náhrady škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Marion Walsmann
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  5 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence, který je podle tohoto 
nařízení odpovědný za způsobenou újmu 
nebo škodu, poskytne odškodnění:

1. Výše odškodnění hrazeného 
provozovatelem rizikového systému umělé 
inteligence, který je podle tohoto nařízení 
odpovědný za způsobenou újmu nebo 
škodu, se stanovuje v souladu s 
příslušnými vnitrostátními předpisy.

Or. de

Pozměňovací návrh 338
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  5 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence, který je podle tohoto 
nařízení odpovědný za způsobenou újmu 
nebo škodu, poskytne odškodnění:

1. Frontendový nebo backendový 
operátor rizikového systému umělé 
inteligence, který je podle tohoto nařízení 
odpovědný za způsobenou újmu nebo 
škodu,  odškodní v plné výši veškeré újmy 
nebo škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  5 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel rizikového systému 
umělé inteligence, který je podle tohoto 
nařízení odpovědný za způsobenou újmu 
nebo škodu, poskytne odškodnění:

1. Operátor rizikového systému umělé 
inteligence, který je podle tohoto nařízení 
odpovědný za způsobenou újmu nebo 
škodu, poskytne odškodnění:
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Or. en

Pozměňovací návrh 340
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl.  5 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné integritě jedné 
nebo více osob, která vznikla v důsledku 
provozu daného rizikového systému umělé 
inteligence, až do výše celkové částky 
deseti milionů EUR,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné integritě jedné 
nebo více osob, která vznikla v důsledku 
provozu daného rizikového systému umělé 
inteligence, až do výše celkové částky 
deseti milionů EUR,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) v případě smrti nebo újmy vypouští se
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na zdraví nebo tělesné integritě jedné 
nebo více osob, která vznikla v důsledku 
provozu daného rizikového systému umělé 
inteligence, až do výše celkové částky 
deseti milionů EUR,

Or. de

Pozměňovací návrh 343
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné integritě jedné nebo 
více osob, která vznikla v důsledku 
provozu daného rizikového systému umělé 
inteligence, až do výše celkové částky 
deseti milionů EUR,

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné či duševní integritě 
jedné nebo více osob, která vznikla v 
důsledku provozu daného rizikového 
systému umělé inteligence, až do výše 
celkové částky deseti milionů EUR,

Or. fr

Pozměňovací návrh 344
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné integritě jedné nebo 
více osob, která vznikla v důsledku 
provozu daného rizikového systému umělé 
inteligence, až do výše celkové částky 
deseti milionů EUR,

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné integritě jedné nebo 
více osob, která vznikla v důsledku daného 
rizikového systému umělé inteligence, do 
výše nejméně deseti milionů EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 345
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné integritě jedné nebo 
více osob, která vznikla v důsledku 
provozu daného rizikového systému umělé 
inteligence, až do výše celkové částky 
deseti milionů EUR,

a) v případě smrti nebo újmy 
na zdraví nebo tělesné integritě jedné 
osoby, která vznikla v důsledku jedné 
provozní operace jednoho rizikového 
systému umělé inteligence, až do výše 
celkové částky dvou milionů EUR,

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí 
majetku jedné nebo více osob, která 
vznikla v důsledku provozu daného 
rizikového systému umělé inteligence, až 
do výše celkové částky dvou milionů EUR, 
v případě, že si postižená osoba nárokuje 
vůči provozovateli odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. b
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí 
majetku jedné nebo více osob, která 
vznikla v důsledku provozu daného 
rizikového systému umělé inteligence, až 
do výše celkové částky dvou milionů EUR, 
v případě, že si postižená osoba nárokuje 
vůči provozovateli odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 348
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí 
majetku jedné nebo více osob, která 
vznikla v důsledku provozu daného 
rizikového systému umělé inteligence, až 
do výše celkové částky dvou milionů EUR, 
v případě, že si postižená osoba nárokuje 
vůči provozovateli odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí majetku 
jedné nebo více osob, která vznikla v 
důsledku provozu daného rizikového 
systému umělé inteligence, až do výše 
celkové částky dvou milionů EUR, 
v případě, že si postižená osoba nárokuje 
vůči provozovateli odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí majetku 
jedné nebo více osob nebo k morální 
újmě, která vznikla v důsledku provozu 
daného rizikového systému umělé 
inteligence, až do výše celkové částky 
dvou milionů EUR, v případě, že si 
postižená osoba nárokuje vůči 
provozovateli odškodnění za způsobenou 
škodu na základě smlouvy, žádné 
odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí majetku 
jedné nebo více osob, která vznikla v 
důsledku provozu daného rizikového 
systému umělé inteligence, až do výše 
celkové částky dvou milionů EUR, 
v případě, že si postižená osoba nárokuje 
vůči provozovateli odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí majetku 
jedné osoby, která vznikla v důsledku 
jedné provozní operace jednoho 
rizikového systému umělé inteligence, 
nebo významné nehmotné újmy, až do 
výše celkové částky jednoho milionu 
EUR, v případě, že si postižená osoba 
nárokuje vůči operátorovi odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

Or. en
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Pozměňovací návrh 351
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození více částí majetku 
jedné nebo více osob, která vznikla v 
důsledku provozu daného rizikového 
systému umělé inteligence, až do výše 
celkové částky dvou milionů EUR, 
v případě, že si postižená osoba nárokuje 
vůči provozovateli odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 500 
EUR.

b) v případě škody na majetku, a to i 
pokud došlo k poškození majetku nebo 
dat, včetně poškození více částí majetku 
jedné nebo více osob, která vznikla v 
důsledku provozu daného rizikového 
systému umělé inteligence, nejméně do 
výše celkové částky dvou milionů EUR, 
v případě, že si postižená osoba nárokuje 
vůči provozovateli odškodnění za 
způsobenou škodu na základě smlouvy, 
žádné odškodnění podle tohoto nařízení se 
nehradí, pokud je celková částka 
způsobené škody na majetku nižší než 100 
EUR.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jestliže souhrnná výše odškodnění, 
které má být vyplaceno několika osobám, 
kterým tentýž provoz téhož rizikového 
systému umělé inteligence způsobil újmu 
nebo škodu, přesahuje celkovou částku 
uvedenou v odstavci 1, sníží se částka, 
která má být vyplacena každé z těchto 
osob, poměrným způsobem, tak aby 
souhrnná výše odškodnění nepřesáhla 
celkovou částku uvedenou v odstavci 1.

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 353
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jestliže souhrnná výše odškodnění, 
které má být vyplaceno několika osobám, 
kterým tentýž provoz téhož rizikového 
systému umělé inteligence způsobil újmu 
nebo škodu, přesahuje celkovou částku 
uvedenou v odstavci 1, sníží se částka, 
která má být vyplacena každé z těchto 
osob, poměrným způsobem, tak aby 
souhrnná výše odškodnění nepřesáhla 
celkovou částku uvedenou v odstavci 1.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 354
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jestliže souhrnná výše odškodnění, 
které má být vyplaceno několika osobám, 
kterým tentýž provoz téhož rizikového 
systému umělé inteligence způsobil újmu 
nebo škodu, přesahuje celkovou částku 
uvedenou v odstavci 1, sníží se částka, 
která má být vyplacena každé z těchto 
osob, poměrným způsobem, tak aby 
souhrnná výše odškodnění nepřesáhla 
celkovou částku uvedenou v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 355
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Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jestliže souhrnná výše odškodnění, 
které má být vyplaceno několika osobám, 
kterým tentýž provoz téhož rizikového 
systému umělé inteligence způsobil újmu 
nebo škodu, přesahuje celkovou částku 
uvedenou v odstavci 1, sníží se částka, 
která má být vyplacena každé z těchto 
osob, poměrným způsobem, tak aby 
souhrnná výše odškodnění nepřesáhla 
celkovou částku uvedenou v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 5 – odst. 1 – bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Jestliže souhrnná výše odškodnění, 
které má být vyplaceno několika osobám, 
kterým tentýž provoz téhož rizikového 
systému umělé inteligence způsobil újmu 
nebo škodu, přesahuje celkovou částku 
uvedenou v odstavci 1, sníží se částka, 
která má být vyplacena každé z těchto 
osob, poměrným způsobem, tak aby 
souhrnná výše odškodnění nepřesáhla 
celkovou částku uvedenou v odstavci 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Marion Walsmann

Návrh usnesení
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Příloha I – část B – čl. 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Rozsah odškodnění
1. V rámci částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) se výše odškodnění, kterou má 
provozovatel nesoucí odpovědnost 
za fyzickou újmu, která vedla ke smrti 
postižené osoby, uhradit, vypočte na 
základě nákladů na lékařskou péči, která 
byla dané osobě poskytnuta před její 
smrtí, a finanční škody, která vznikla před 
její smrtí ztrátou nebo omezením její 
výdělečné schopnosti nebo zvýšením jejích 
potřeb po dobu trvání újmy na zdraví před 
její smrtí. Provozovatel nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu navíc 
uhradí náklady na pohřeb zemřelé 
postižené osoby straně, která odpovídá 
za úhradu takových nákladů.
Pokud v době nehody, která způsobila 
újmu vedoucí k smrti postižené osoby, 
byla tato osoba ve vztahu ke třetí straně 
a měla vůči této třetí straně zákonnou 
vyživovací povinnost, poskytne 
provozovatel nesoucí odpovědnost za 
způsobenou škodu této třetí straně 
odškodnění tím, že bude hradit výživné 
ve výši, kterou by musela platit postižená 
osoba, a to po dobu, která odpovídá 
průměrné střední délce života osoby jejího 
věku a jejího stavu. Provozovatel třetí 
stranu odškodní i v případě, že v době 
nehody, která vedla ke smrti, byla třetí 
strana již počata, ale ještě se nenarodila.
2. Odškodnění, která má uhradit 
provozovatel, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné 
integritě postižené osoby, zahrnuje v 
rámci částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. b) úhradu nákladů na související 
léčbu a případné finanční škody, která 
postižené osobě vznikla v důsledku 
přerušení, omezení nebo trvalé ztráty 
výdělečné schopnosti nebo v důsledku 
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následného lékařsky doloženého navýšení 
jejích potřeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 358
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Rozsah odškodnění
1. V rámci částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) se výše odškodnění, kterou má 
provozovatel nesoucí odpovědnost 
za fyzickou újmu, která vedla ke smrti 
postižené osoby, uhradit, vypočte na 
základě nákladů na lékařskou péči, která 
byla dané osobě poskytnuta před její 
smrtí, a finanční škody, která vznikla před 
její smrtí ztrátou nebo omezením její 
výdělečné schopnosti nebo zvýšením jejích 
potřeb po dobu trvání újmy na zdraví před 
její smrtí. Provozovatel nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu navíc 
uhradí náklady na pohřeb zemřelé 
postižené osoby straně, která odpovídá 
za úhradu takových nákladů.
Pokud v době nehody, která způsobila 
újmu vedoucí k smrti postižené osoby, 
byla tato osoba ve vztahu ke třetí straně 
a měla vůči této třetí straně zákonnou 
vyživovací povinnost, poskytne 
provozovatel nesoucí odpovědnost za 
způsobenou škodu této třetí straně 
odškodnění tím, že bude hradit výživné 
ve výši, kterou by musela platit postižená 
osoba, a to po dobu, která odpovídá 
průměrné střední délce života osoby jejího 
věku a jejího stavu. Provozovatel třetí 
stranu odškodní i v případě, že v době 
nehody, která vedla ke smrti, byla třetí 
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strana již počata, ale ještě se nenarodila.
2. Odškodnění, která má uhradit 
provozovatel, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné 
integritě postižené osoby, zahrnuje v 
rámci částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. b) úhradu nákladů na související 
léčbu a případné finanční škody, která 
postižené osobě vznikla v důsledku 
přerušení, omezení nebo trvalé ztráty 
výdělečné schopnosti nebo v důsledku 
následného lékařsky doloženého navýšení 
jejích potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. V rámci částky uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a) se výše odškodnění, kterou 
má provozovatel nesoucí odpovědnost 
za fyzickou újmu, která vedla ke smrti 
postižené osoby, uhradit, vypočte na 
základě nákladů na lékařskou péči, která 
byla dané osobě poskytnuta před její smrtí, 
a finanční škody, která vznikla před její 
smrtí ztrátou nebo omezením její 
výdělečné schopnosti nebo zvýšením jejích 
potřeb po dobu trvání újmy na zdraví před 
její smrtí. Provozovatel nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu navíc 
uhradí náklady na pohřeb zemřelé 
postižené osoby straně, která odpovídá 
za úhradu takových nákladů.

1. V rámci částky uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a) se výše odškodnění, kterou 
má operátor nesoucí odpovědnost 
za fyzickou újmu, která vedla ke smrti 
postižené osoby, uhradit, vypočte na 
základě nákladů na lékařskou péči, která 
byla dané osobě poskytnuta před její smrtí, 
a finanční škody, která vznikla před její 
smrtí ztrátou nebo omezením její 
výdělečné schopnosti nebo zvýšením jejích 
potřeb po dobu trvání újmy na zdraví před 
její smrtí. Operátor nesoucí odpovědnost 
za způsobenou škodu navíc uhradí náklady 
na pohřeb zemřelé postižené osoby straně, 
která odpovídá za úhradu takových 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
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Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6 – odst. 1 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. V rámci částky uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a) se výše odškodnění, kterou 
má provozovatel nesoucí odpovědnost 
za fyzickou újmu, která vedla ke smrti 
postižené osoby, uhradit, vypočte na 
základě nákladů na lékařskou péči, která 
byla dané osobě poskytnuta před její smrtí, 
a finanční škody, která vznikla před její 
smrtí ztrátou nebo omezením její 
výdělečné schopnosti nebo zvýšením jejích 
potřeb po dobu trvání újmy na zdraví před 
její smrtí. Provozovatel nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu navíc 
uhradí náklady na pohřeb zemřelé 
postižené osoby straně, která odpovídá 
za úhradu takových nákladů.

1. V rámci částky uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a) se výše odškodnění, kterou 
má strana nesoucí odpovědnost 
za fyzickou újmu, která vedla ke smrti 
postižené osoby, uhradit, vypočte na 
základě nákladů na lékařskou péči, která 
byla dané osobě poskytnuta před její smrtí, 
a finanční škody, která vznikla před její 
smrtí ztrátou nebo omezením její 
výdělečné schopnosti nebo zvýšením jejích 
potřeb po dobu trvání újmy na zdraví před 
její smrtí. Operátor nesoucí odpovědnost 
za způsobenou škodu navíc uhradí náklady 
na pohřeb zemřelé postižené osoby straně, 
která odpovídá za úhradu takových 
nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6 – odst. 1 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud v době nehody, která způsobila 
újmu vedoucí k smrti postižené osoby, byla 
tato osoba ve vztahu ke třetí straně a měla 
vůči této třetí straně zákonnou vyživovací 
povinnost, poskytne provozovatel nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu této 
třetí straně odškodnění tím, že bude hradit 
výživné ve výši, kterou by musela platit 
postižená osoba, a to po dobu, která 
odpovídá průměrné střední délce života 
osoby jejího věku a jejího stavu. 
Provozovatel třetí stranu odškodní i v 
případě, že v době nehody, která vedla 

Pokud v době nehody, která způsobila 
újmu vedoucí k smrti postižené osoby, byla 
tato osoba ve vztahu ke třetí straně a měla 
vůči této třetí straně zákonnou vyživovací 
povinnost, poskytne operátor nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu této 
třetí straně odškodnění tím, že bude hradit 
výživné ve výši, kterou by musela platit 
postižená osoba, a to po dobu, která 
odpovídá průměrné střední délce života 
osoby jejího věku a jejího stavu. Operátor 
třetí stranu odškodní i v případě, že v době 
nehody, která vedla ke smrti, byla třetí 
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ke smrti, byla třetí strana již počata, ale 
ještě se nenarodila.

strana již počata, ale ještě se nenarodila.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6 – odst. 1 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud v době nehody, která způsobila 
újmu vedoucí k smrti postižené osoby, byla 
tato osoba ve vztahu ke třetí straně a měla 
vůči této třetí straně zákonnou vyživovací 
povinnost, poskytne provozovatel nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu této 
třetí straně odškodnění tím, že bude hradit 
výživné ve výši, kterou by musela platit 
postižená osoba, a to po dobu, která 
odpovídá průměrné střední délce života 
osoby jejího věku a jejího stavu. 
Provozovatel třetí stranu odškodní i v 
případě, že v době nehody, která vedla 
ke smrti, byla třetí strana již počata, ale 
ještě se nenarodila.

Pokud v době nehody, která způsobila 
újmu vedoucí k smrti postižené osoby, byla 
tato osoba ve vztahu ke třetí straně a měla 
vůči této třetí straně zákonnou vyživovací 
povinnost, poskytne operátor nesoucí 
odpovědnost za způsobenou škodu této 
třetí straně odškodnění tím, že bude hradit 
výživné ve výši, kterou by musela platit 
postižená osoba, a to po dobu, která 
odpovídá průměrné střední délce života 
osoby jejího věku a jejího stavu. Operátor 
třetí stranu odškodní i v případě, že v době 
nehody, která vedla ke smrti, byla třetí 
strana již počata, ale ještě se nenarodila.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Odškodnění, která má uhradit 
provozovatel, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné 
integritě postižené osoby, zahrnuje v rámci 
částky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) 
úhradu nákladů na související léčbu a 

2. Odškodnění, která má uhradit 
provozovatel, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné či 
duševní integritě postižené osoby, zahrnuje 
v rámci částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. b) úhradu nákladů na související 
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případné finanční škody, která postižené 
osobě vznikla v důsledku přerušení, 
omezení nebo trvalé ztráty výdělečné 
schopnosti nebo v důsledku následného 
lékařsky doloženého navýšení jejích 
potřeb.

léčbu a případné finanční škody, která 
postižené osobě vznikla v důsledku 
přerušení, omezení nebo trvalé ztráty 
výdělečné schopnosti nebo v důsledku 
následného lékařsky doloženého navýšení 
jejích potřeb.

Or. fr

Pozměňovací návrh 364
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Odškodnění, která má uhradit 
provozovatel, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné 
integritě postižené osoby, zahrnuje v rámci 
částky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) 
úhradu nákladů na související léčbu a 
případné finanční škody, která postižené 
osobě vznikla v důsledku přerušení, 
omezení nebo trvalé ztráty výdělečné 
schopnosti nebo v důsledku následného 
lékařsky doloženého navýšení jejích 
potřeb.

2. Odškodnění, která má uhradit 
operátor, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné 
integritě postižené osoby, zahrnuje v rámci 
částky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) 
úhradu nákladů na související léčbu a 
případné finanční škody, která postižené 
osobě vznikla v důsledku přerušení, 
omezení nebo trvalé ztráty výdělečné 
schopnosti nebo v důsledku následného 
lékařsky doloženého navýšení jejích 
potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 6 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Odškodnění, která má uhradit 
provozovatel, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné 
integritě postižené osoby, zahrnuje v rámci 
částky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) 

2. Odškodnění, která má uhradit 
operátor, jenž nese odpovědnost za 
způsobenou újmu na zdraví nebo tělesné 
integritě postižené osoby, zahrnuje v rámci 
částky uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) 
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úhradu nákladů na související léčbu a 
případné finanční škody, která postižené 
osobě vznikla v důsledku přerušení, 
omezení nebo trvalé ztráty výdělečné 
schopnosti nebo v důsledku následného 
lékařsky doloženého navýšení jejích 
potřeb.

úhradu nákladů na související léčbu a 
případné finanční škody, která postižené 
osobě vznikla v důsledku přerušení, 
omezení nebo trvalé ztráty výdělečné 
schopnosti nebo v důsledku následného 
lékařsky doloženého navýšení jejích 
potřeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se újmy na životě, 
zdraví nebo tělesné integritě platí zvláštní 
promlčecí lhůta v délce 30 let ode dne 
vzniku újmy.

1. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 platí zvláštní promlčecí lhůta v 
délce 30 let ode dne vzniku újmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se újmy na životě, 
zdraví nebo tělesné integritě platí zvláštní 
promlčecí lhůta v délce 30 let ode dne 
vzniku újmy.

1. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se újmy na životě, 
zdraví nebo tělesné integritě platí absolutní 
promlčecí lhůta v délce 30 let ode dne 
vzniku újmy.

Or. bg
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Pozměňovací návrh 368
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se škody na majetku 
platí zvláštní promlčecí lhůta v délce:

vypouští se

a) 10 let ode dne vzniku škody na majetku 
nebo
b) 30 let ode dne fungování rizikového 
systému umělé inteligence, které následně 
vedlo ke vzniku škody na majetku.
Pokud jde o promlčecí lhůty uvedené v 
prvním pododstavci, platí ta, která uplyne 
jako první.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se škody na majetku 
platí zvláštní promlčecí lhůta v délce:

2. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se škody na majetku 
nebo významné nehmotné újmy platí 
zvláštní promlčecí lhůta v délce:

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
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Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se škody na majetku 
platí zvláštní promlčecí lhůta v délce:

2. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se škody na majetku a 
újmy na jiných právech platí zvláštní 
promlčecí lhůta v délce:

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se škody na majetku 
platí zvláštní promlčecí lhůta v délce:

2. V případě občanskoprávních 
nároků uplatňovaných v souladu s čl. 4 
odst. 1 a týkajících se škody na majetku 
platí absolutní promlčecí lhůta v délce:

Or. bg

Pozměňovací návrh 372
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) 10 let ode dne vzniku škody 
na majetku nebo

a) 15 let ode dne vzniku škody 
na majetku nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Sergey Lagodinsky
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) 30 let ode dne fungování rizikového 
systému umělé inteligence, které následně 
vedlo ke vzniku škody na majetku.

b) 30 let ode dne domnělé škodné 
události, kterou představuje fungování 
rizikového systému umělé inteligence, 
které následně vedlo ke vzniku škody 
na majetku.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) 30 let ode dne fungování rizikového 
systému umělé inteligence, které následně 
vedlo ke vzniku škody na majetku.

b) 30 let ode dne fungování rizikového 
systému umělé inteligence, které následně 
vedlo ke vzniku škody na majetku nebo 
významné nehmotné újmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) 30 let ode dne fungování rizikového 
systému umělé inteligence, které následně 
vedlo ke vzniku škody na majetku.

b) 40 let ode dne fungování rizikového 
systému umělé inteligence, které následně 
vedlo ke vzniku škody na majetku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 376
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud jde o promlčecí lhůty uvedené v 
prvním pododstavci, platí ta, která uplyne 
jako první.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Emil Radev

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 7 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Tímto článkem nejsou dotčeny 
právní předpisy, kterými se řídí 
pozastavení nebo přerušení platnosti 
promlčecí lhůty.

vypouští se

Or. bg

Pozměňovací návrh 378
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – kapitola 3 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ostatní systémy umělé inteligence Povinnost poskytnout péči

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Subjektivní odpovědnost pro ostatní 
systémy umělé inteligence

Povinnosti frontendového operátora 
poskytnout péči

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Na provozovatele systému umělé 
inteligence, který není definován jako 
rizikový systém umělé inteligence 
v souladu s čl. 3 písm. c) a není uveden v 
příloze tohoto nařízení, se vztahuje 
subjektivní odpovědnost za veškerou újmu 
nebo škodu způsobenou reálnou nebo 
virtuální činností, zařízením nebo 
procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

1. Na frontendového operátora 
systému umělé inteligence se vztahuje 
subjektivní odpovědnost za veškerou újmu 
nebo škodu způsobenou reálnou nebo 
virtuální činností, zařízením nebo 
procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Na provozovatele systému umělé 
inteligence, který není definován jako 
rizikový systém umělé inteligence 
v souladu s čl. 3 písm. c) a není uveden v 
příloze tohoto nařízení, se vztahuje 

1. Na operátora systému umělé 
inteligence, který není definován jako 
rizikový systém umělé inteligence 
v souladu s čl. 3 písm. c) a není uveden v 
příloze tohoto nařízení, se vztahuje 
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subjektivní odpovědnost za veškerou újmu 
nebo škodu způsobenou reálnou nebo 
virtuální činností, zařízením nebo 
procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

subjektivní odpovědnost za veškerou újmu 
nebo škodu způsobenou reálnou nebo 
virtuální činností, zařízením nebo 
procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Na provozovatele systému umělé 
inteligence, který není definován jako 
rizikový systém umělé inteligence 
v souladu s čl. 3 písm. c) a není uveden v 
příloze tohoto nařízení, se vztahuje 
subjektivní odpovědnost za veškerou újmu 
nebo škodu způsobenou reálnou nebo 
virtuální činností, zařízením nebo 
procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

1. Na operátora systému umělé 
inteligence, který není definován jako 
rizikový systém umělé inteligence 
v souladu s čl. 4 písm. c) a není uveden v 
příloze tohoto nařízení, se vztahuje 
subjektivní odpovědnost za veškerou újmu 
nebo škodu způsobenou reálnou nebo 
virtuální činností, zařízením nebo 
procesem řízeným systémem umělé 
inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Provozovatel nenese odpovědnost, 
pokud je schopen prokázat, že újma nebo 
škoda nebyla způsobena jeho vinou, a to na 
základě jednoho z následujících důvodů:

2. V případě operátora se zavinění 
předpokládá, pokud operátor neprokáže, 
že újma nebo škoda nebyla způsobena jeho 
vinou, a to na základě jednoho z 
následujících důvodů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 384
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Provozovatel nenese odpovědnost, 
pokud je schopen prokázat, že újma nebo 
škoda nebyla způsobena jeho vinou, a to na 
základě jednoho z následujících důvodů:

2. Frontendový operátor nenese 
odpovědnost, pokud je schopen prokázat, 
že újma nebo škoda nebyla způsobena jeho 
vinou, a to na základě jednoho z 
následujících důvodů:

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Provozovatel nenese odpovědnost, 
pokud je schopen prokázat, že újma nebo 
škoda nebyla způsobena jeho vinou, a to na 
základě jednoho z následujících důvodů:

2. Operátor nenese odpovědnost, 
pokud je schopen prokázat, že újma nebo 
škoda nebyla způsobena jeho vinou, a to na 
základě jednoho z následujících důvodů:

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) systém umělé inteligence byl 
aktivován bez jeho vědomí, přestože byla 
přijata všechna přiměřená a nezbytná 
opatření k tomu, aby k aktivaci nedošlo, 

vypouští se
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nebo

Or. it

Pozměňovací návrh 387
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) systém umělé inteligence byl 
aktivován bez jeho vědomí, přestože byla 
přijata všechna přiměřená a nezbytná 
opatření k tomu, aby k aktivaci nedošlo, 
nebo

a) systém umělé inteligence byl 
aktivován bez jeho vědomí, přestože byla 
přijata všechna přiměřená a nezbytná 
opatření k tomu, aby k aktivaci, která by 
nebyla pod jeho kontrolou, nedošlo, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) byla dodržena zásada náležité péče 
tím, že byl zvolen systém umělé inteligence 
vhodný pro příslušný úkol a dovednosti, 
byl řádně uveden do provozu, byla 
sledována jeho činnost a zajištěna provozní 
spolehlivost pravidelnou instalací 
veškerých dostupných aktualizací.

b) provedením všech níže uvedených  
opatření byla dodržena zásada náležité 
péče: byl zvolen systém umělé inteligence 
vhodný pro příslušný úkol a dovednosti, 
byl řádně uveden do provozu, byla 
sledována jeho činnost, byly poskytnuty 
podložené informace a byla zajištěna 
provozní spolehlivost pravidelnou instalací 
veškerých dostupných aktualizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) byla dodržena zásada náležité péče 
tím, že byl zvolen systém umělé 
inteligence vhodný pro příslušný úkol a 
dovednosti, byl řádně uveden do provozu, 
byla sledována jeho činnost a zajištěna 
provozní spolehlivost pravidelnou instalací 
veškerých dostupných aktualizací.

b) byla důsledně dodržena zásada 
náležité péče tím, že byl zvolen systém 
umělé inteligence vhodný pro příslušný 
úkol a dovednosti, byl řádně uveden do 
provozu, byla sledována jeho činnost a 
zajištěna provozní spolehlivost pravidelnou 
instalací veškerých dostupných aktualizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Provozovatel nemůže být zbaven 
odpovědnosti prohlášením, že újma nebo 
škoda byla způsobena autonomní činností, 
zařízením nebo procesem řízeným jeho 
systémem umělé inteligence. V případě, že 
byla újma nebo škoda způsobena vyšší 
mocí, provozovatel žádnou odpovědnost 
nenese.

Provozovatel nemůže být zbaven 
odpovědnosti prohlášením, že újma nebo 
škoda byla způsobena autonomní činností, 
zařízením nebo procesem řízeným jeho 
systémem umělé inteligence.

Or. it

Pozměňovací návrh 391
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Provozovatel nemůže být zbaven 
odpovědnosti prohlášením, že újma nebo 
škoda byla způsobena autonomní činností, 

Frontendový operátor nemůže být zbaven 
odpovědnosti prohlášením, že újma nebo 
škoda byla způsobena autonomní činností, 
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zařízením nebo procesem řízeným jeho 
systémem umělé inteligence. V případě, že 
byla újma nebo škoda způsobena vyšší 
mocí, provozovatel žádnou odpovědnost 
nenese.

zařízením nebo procesem řízeným jeho 
systémem umělé inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Provozovatel nemůže být zbaven 
odpovědnosti prohlášením, že újma nebo 
škoda byla způsobena autonomní činností, 
zařízením nebo procesem řízeným jeho 
systémem umělé inteligence. V případě, že 
byla újma nebo škoda způsobena vyšší 
mocí, provozovatel žádnou odpovědnost 
nenese.

Operátor nemůže být zbaven odpovědnosti 
prohlášením, že újma nebo škoda byla 
způsobena autonomní činností, zařízením 
nebo procesem řízeným jeho systémem 
umělé inteligence. V případě, že byla újma 
nebo škoda způsobena vyšší mocí, 
operátor žádnou odpovědnost nenese.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Provozovatel nemůže být zbaven 
odpovědnosti prohlášením, že újma nebo 
škoda byla způsobena autonomní činností, 
zařízením nebo procesem řízeným jeho 
systémem umělé inteligence. V případě, že 
byla újma nebo škoda způsobena vyšší 
mocí, provozovatel žádnou odpovědnost 
nenese.

Operátor nemůže být zbaven odpovědnosti 
prohlášením, že újma nebo škoda byla 
způsobena autonomní činností, zařízením 
nebo procesem řízeným jeho systémem 
umělé inteligence. V případě, že byla újma 
nebo škoda způsobena vyšší mocí, 
operátor žádnou odpovědnost nenese.

Or. en
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Pozměňovací návrh 394
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud byla újma nebo škoda 
způsobena třetí stranou, která zasáhla do 
systému umělé inteligence tím, že změnila 
jeho fungování, nese v případě, že danou 
třetí stranu nelze vypátrat nebo je 
insolventní, odpovědnost za vyplacení 
odškodnění přesto jeho provozovatel.

3. Pokud byla újma nebo škoda 
způsobena třetí stranou, která zasáhla do 
systému umělé inteligence tím, že změnila 
jeho fungování, nese v případě, že danou 
třetí stranu nelze vypátrat nebo je 
insolventní, odpovědnost za vyplacení 
odškodnění přesto jeho frontendový 
operátor, pokud se jedná o jeho vinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud byla újma nebo škoda 
způsobena třetí stranou, která zasáhla do 
systému umělé inteligence tím, že změnila 
jeho fungování, nese v případě, že danou 
třetí stranu nelze vypátrat nebo je 
insolventní, odpovědnost za vyplacení 
odškodnění přesto jeho provozovatel.

3. Pokud byla újma nebo škoda 
způsobena třetí stranou, která zasáhla do 
systému umělé inteligence tím, že změnila 
jeho fungování nebo jeho účinky, nese v 
případě, že danou třetí stranu nelze 
vypátrat nebo je insolventní, odpovědnost 
za vyplacení odškodnění přesto jeho 
operátor.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. Pokud byla újma nebo škoda 
způsobena třetí stranou, která zasáhla do 
systému umělé inteligence tím, že změnila 
jeho fungování, nese v případě, že danou 
třetí stranu nelze vypátrat nebo je 
insolventní, odpovědnost za vyplacení 
odškodnění přesto jeho provozovatel.

3. Pokud byla újma nebo škoda 
způsobena třetí stranou, která zasáhla do 
systému umělé inteligence tím, že změnila 
jeho fungování, nese v případě, že danou 
třetí stranu nelze vypátrat nebo je 
insolventní, odpovědnost za vyplacení 
odškodnění přesto jeho operátor.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Na žádost provozovatele je výrobce 
systému umělé inteligence povinen s 
provozovatelem spolupracovat v rozsahu 
odpovídajícím významu nároku, aby 
provozovateli umožnil prokázat, že se 
nedopustil žádného pochybení.

4. Backendový operátor systému 
umělé inteligence je povinen 
spolupracovat s frontendovým operátorem 
nebo postiženou osobou v rozsahu 
odpovídajícím významu nároku, aby 
frontendovému operátorovi nebo 
postižené osobě umožnil prokázat, že se 
nedopustil žádného pochybení.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Na žádost provozovatele je výrobce 
systému umělé inteligence povinen s 
provozovatelem spolupracovat v rozsahu 
odpovídajícím významu nároku, aby 
provozovateli umožnil prokázat, že se 

4. Na žádost operátora je výrobce 
systému umělé inteligence povinen s 
operátorem spolupracovat a poskytovat 
mu informace v rozsahu odpovídajícím 
významu nároku, aby operátorovi umožnil 
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nedopustil žádného pochybení. prokázat, že se nedopustil žádného 
pochybení.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 8 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Na žádost provozovatele je výrobce 
systému umělé inteligence povinen s 
provozovatelem spolupracovat v rozsahu 
odpovídajícím významu nároku, aby 
provozovateli umožnil prokázat, že se 
nedopustil žádného pochybení.

4. Na žádost operátora nebo 
postižené osoby je výrobce systému umělé 
inteligence povinen s nimi spolupracovat v 
rozsahu odpovídajícím významu nároku, 
aby umožnil učit odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Vnitrostátní ustanovení týkající se 
odškodnění a promlčení lhůty
Na občanskoprávní nároky uplatňované v 
souladu s čl. 8 odst. 1 se vztahují 
promlčecí lhůty i výše a rozsah 
odškodnění stanovené právními předpisy 
členského státu, v němž k újmě nebo 
škodě došlo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 401
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 10 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
provozovatele podle tohoto nařízení se 
odpovídajícím způsobem sníží. 
Provozovatel nenese odpovědnost, pokud 
je za způsobenou újmu nebo škodu 
výlučně nebo převážně odpovědná 
postižená osoba nebo osoba, která je jí 
podřízena.

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
operátora podle tohoto nařízení se 
odpovídajícím způsobem sníží.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 10 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
provozovatele podle tohoto nařízení se 
odpovídajícím způsobem sníží. 
Provozovatel nenese odpovědnost, pokud 
je za způsobenou újmu nebo škodu výlučně 
nebo převážně odpovědná postižená osoba 
nebo osoba, která je jí podřízena.

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
frontendového operátora podle tohoto 
nařízení se odpovídajícím způsobem sníží. 
Frontendový operátor nenese 
odpovědnost, pokud je za způsobenou 
újmu nebo škodu výlučně nebo převážně 
odpovědná postižená osoba nebo osoba, 
která je jí podřízena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 403
Kosma Złotowski

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 10 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
provozovatele podle tohoto nařízení se 
odpovídajícím způsobem sníží. 
Provozovatel nenese odpovědnost, pokud 
je za způsobenou újmu nebo škodu výlučně 
nebo převážně odpovědná postižená osoba 
nebo osoba, která je jí podřízena.

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
provozovatele podle tohoto nařízení se 
odpovídajícím způsobem sníží. 
Provozovatel nenese odpovědnost, pokud 
je za způsobenou újmu nebo škodu výlučně 
odpovědná postižená osoba nebo osoba, 
která je jí podřízena.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 10 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
provozovatele podle tohoto nařízení se 
odpovídajícím způsobem sníží. 
Provozovatel nenese odpovědnost, pokud 
je za způsobenou újmu nebo škodu výlučně 
nebo převážně odpovědná postižená osoba 
nebo osoba, která je jí podřízena.

1. Pokud je újma nebo škoda 
způsobena jak reálnou nebo virtuální 
činností, zařízením nebo procesem řízeným 
systémem umělé inteligence, tak činností 
postižené osoby nebo jakékoli jiné osoby, 
která je jí podřízena, rozsah odpovědnosti 
operátora podle tohoto nařízení se 
odpovídajícím způsobem sníží. Operátor 
nenese odpovědnost, pokud je za 
způsobenou újmu nebo škodu výlučně 
odpovědná postižená osoba nebo osoba, 
která je jí podřízena.

Or. en
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Pozměňovací návrh 405
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 10 – odst. 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Provozovatel, který nese 
odpovědnost, může údaje vygenerované 
systémem umělé inteligence použít k tomu, 
aby postižené osobě prokázal 
spoluzavinění z nedbalosti.

2. Operátor, který nese odpovědnost, 
může údaje vygenerované systémem umělé 
inteligence použít k tomu, aby postižené 
osobě prokázal spoluzavinění z nedbalosti, 
v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a 
dalšími právními předpisy o ochraně 
údajů. Postižená osoba může tyto údaje 
rovněž použít jako důkaz nebo vysvětlení v 
souvislosti s nárokem na odškodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 10 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Provozovatel, který nese 
odpovědnost, může údaje vygenerované 
systémem umělé inteligence použít k tomu, 
aby postižené osobě prokázal 
spoluzavinění z nedbalosti.

2. Frontendový operátor, který nese 
odpovědnost, může údaje vygenerované 
systémem umělé inteligence použít k tomu, 
aby postižené osobě prokázal 
spoluzavinění z nedbalosti. Stejné právo se 
vztahuje na postiženou osobu. Používání 
těchto údajů musí být v souladu s 
právními předpisy o ochraně údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
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Příloha I – část B – čl. 10 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. Provozovatel, který nese 
odpovědnost, může údaje vygenerované 
systémem umělé inteligence použít k tomu, 
aby postižené osobě prokázal 
spoluzavinění z nedbalosti.

2. Operátor, který nese odpovědnost, 
a postižená osoba mohou údaje 
vygenerované systémem umělé inteligence 
použít k tomu, aby postižené osobě 
prokázal spoluzavinění z nedbalosti, aniž 
by bylo dotčeno nařízení (EU) 2016/679.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 11 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud existuje více provozovatelů systému 
umělé inteligence, nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost. Pokud je některý 
z provozovatelů zároveň výrobcem 
systému umělé inteligence, má toto 
nařízení přednost před směrnicí o 
odpovědnosti za vadné výrobky.

Pokud existuje více operátorů systému 
umělé inteligence, nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost. Pokud je některý 
z operátorů zároveň výrobcem systému 
umělé inteligence, má toto nařízení 
přednost před směrnicí o odpovědnosti za 
vadné výrobky za předpokladu, že úroveň 
ochrany spotřebitele a postižené osoby 
není nižší než úroveň stanovená směrnicí 
o odpovědnosti za výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 11 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud existuje více provozovatelů systému 
umělé inteligence, nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost. Pokud je 

Pokud existuje více frontendových a 
backendových operátorů systému umělé 
inteligence, nesou společnou a nerozdílnou 
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některý z provozovatelů zároveň výrobcem 
systému umělé inteligence, má toto 
nařízení přednost před směrnicí o 
odpovědnosti za vadné výrobky.

odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 11 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pokud existuje více provozovatelů systému 
umělé inteligence, nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost. Pokud je některý 
z provozovatelů zároveň výrobcem 
systému umělé inteligence, má toto 
nařízení přednost před směrnicí o 
odpovědnosti za vadné výrobky.

Pokud existuje více operátorů systému 
umělé inteligence, nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost. Pokud je některý 
z operátorů zároveň výrobcem systému 
umělé inteligence, má toto nařízení 
přednost před směrnicí o odpovědnosti za 
vadné výrobky.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel nemá právo uplatnit 
regresní nárok, pokud postižená osoba, 
která má právo na odškodnění podle tohoto 
nařízení, nebyla plně vyplacena.

1. Frontendový operátor a 
backendový operátor nemají právo 
uplatnit regresní nárok, pokud postižená 
osoba, která má právo na odškodnění podle 
tohoto nařízení, nebyla plně vyplacena.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel nemá právo uplatnit 
regresní nárok, pokud postižená osoba, 
která má právo na odškodnění podle tohoto 
nařízení, nebyla plně vyplacena.

1. Operátor nemá právo uplatnit 
regresní nárok, pokud postižená osoba, 
která má právo na odškodnění podle tohoto 
nařízení, nebyla plně vyplacena.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Provozovatel nemá právo uplatnit 
regresní nárok, pokud postižená osoba, 
která má právo na odškodnění podle tohoto 
nařízení, nebyla plně vyplacena.

1. Operátor nemá právo uplatnit 
regresní nárok, pokud postižená osoba, 
která má právo na odškodnění podle tohoto 
nařízení, nebyla plně vyplacena.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V případě, že provozovatel nese 
spolu s ostatními provozovateli společnou a 
nerozdílnou odpovědnost vůči postižené 
osobě a postiženou osobu v souladu s čl. 4 
odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1 plně odškodnil, 
může od ostatních provozovatelů žádat 
úhradu části odškodnění v závislosti na 
jeho podílu odpovědnosti. Pokud není 
stanoveno jinak, je odpovědnost 

2. V případě, že frontendový operátor 
a backendový operátor nesou spolu s 
ostatními operátory společnou a 
nerozdílnou odpovědnost vůči postižené 
osobě a postiženou osobu v souladu s čl. 4 
odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1 plně odškodnili, 
může operátor od ostatních operátorů 
žádat úhradu části odškodnění v závislosti 
na jeho podílu odpovědnosti. Pokud není 
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provozovatelů, kteří nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, mezi ně 
rozdělena rovným dílem. Pokud není 
možné příspěvek požadovaný od společně 
a nerozdílně odpovědného provozovatele 
vymoci, musí jej ostatní provozovatelé 
uhradit za něj. Pokud společně a nerozdílně 
odpovědný provozovatel vyplatí postižené 
osobě odškodnění a žádá od ostatních 
odpovědných provozovatelů úhradu 
zálohově vyplaceného odškodnění, 
přechází na něj nárok postižené osoby vůči 
ostatním provozovatelům. K přechodu práv 
nesmí dojít v neprospěch původního 
nároku.

stanoveno jinak, je odpovědnost operátorů, 
kteří nesou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost, mezi ně rozdělena rovným 
dílem. Pokud není možné příspěvek 
požadovaný od společně a nerozdílně 
odpovědného operátora vymoci, musí jej 
ostatní operátoři uhradit za něj. Pokud 
společně a nerozdílně odpovědný operátor 
vyplatí postižené osobě odškodnění a žádá 
od ostatních odpovědných operátorů 
úhradu zálohově vyplaceného odškodnění, 
přechází na něj nárok postižené osoby vůči 
ostatním operátorům. K přechodu práv 
nesmí dojít v neprospěch původního 
nároku.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V případě, že provozovatel nese 
spolu s ostatními provozovateli společnou a 
nerozdílnou odpovědnost vůči postižené 
osobě a postiženou osobu v souladu s čl. 4 
odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1 plně odškodnil, 
může od ostatních provozovatelů žádat 
úhradu části odškodnění v závislosti na 
jeho podílu odpovědnosti. Pokud není 
stanoveno jinak, je odpovědnost 
provozovatelů, kteří nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, mezi ně 
rozdělena rovným dílem. Pokud není 
možné příspěvek požadovaný od společně 
a nerozdílně odpovědného provozovatele 
vymoci, musí jej ostatní provozovatelé 
uhradit za něj. Pokud společně a nerozdílně 
odpovědný provozovatel vyplatí postižené 
osobě odškodnění a žádá od ostatních 
odpovědných provozovatelů úhradu 
zálohově vyplaceného odškodnění, 
přechází na něj nárok postižené osoby vůči 

2. V případě, že operátor nese spolu s 
ostatními operátory společnou a 
nerozdílnou odpovědnost vůči postižené 
osobě a postiženou osobu v souladu s čl. 4 
odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1 plně odškodnil, 
může od ostatních operátorů žádat úhradu 
části odškodnění v závislosti na jeho podílu 
odpovědnosti. Pokud není stanoveno jinak, 
je odpovědnost operátorů, kteří nesou 
společnou a nerozdílnou odpovědnost, 
mezi ně rozdělena rovným dílem. Pokud 
není možné příspěvek požadovaný od 
společně a nerozdílně odpovědného 
operátora vymoci, musí jej ostatní 
operátoři uhradit za něj. Pokud společně a 
nerozdílně odpovědný operátor vyplatí 
postižené osobě odškodnění a žádá od 
ostatních odpovědných operátorů úhradu 
zálohově vyplaceného odškodnění, 
přechází na něj nárok postižené osoby vůči 
ostatním operátorům. K přechodu práv 
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ostatním provozovatelům. K přechodu práv 
nesmí dojít v neprospěch původního 
nároku.

nesmí dojít v neprospěch původního 
nároku.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. V případě, že provozovatel nese 
spolu s ostatními provozovateli společnou a 
nerozdílnou odpovědnost vůči postižené 
osobě a postiženou osobu v souladu s čl. 4 
odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1 plně odškodnil, 
může od ostatních provozovatelů žádat 
úhradu části odškodnění v závislosti na 
jeho podílu odpovědnosti. Pokud není 
stanoveno jinak, je odpovědnost 
provozovatelů, kteří nesou společnou a 
nerozdílnou odpovědnost, mezi ně 
rozdělena rovným dílem. Pokud není 
možné příspěvek požadovaný od společně 
a nerozdílně odpovědného provozovatele 
vymoci, musí jej ostatní provozovatelé 
uhradit za něj. Pokud společně a nerozdílně 
odpovědný provozovatel vyplatí postižené 
osobě odškodnění a žádá od ostatních 
odpovědných provozovatelů úhradu 
zálohově vyplaceného odškodnění, 
přechází na něj nárok postižené osoby vůči 
ostatním provozovatelům. K přechodu práv 
nesmí dojít v neprospěch původního 
nároku.

2. V případě, že operátor nese spolu s 
ostatními operátory společnou a 
nerozdílnou odpovědnost vůči postižené 
osobě a postiženou osobu v souladu s čl. 4 
odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1 plně odškodnil, 
může operátor od ostatních provozovatelů 
žádat úhradu části odškodnění v závislosti 
na jeho podílu odpovědnosti. Pokud není 
stanoveno jinak, je odpovědnost operátorů, 
kteří nesou společnou a nerozdílnou 
odpovědnost, mezi ně rozdělena rovným 
dílem. Pokud není možné příspěvek 
požadovaný od společně a nerozdílně 
odpovědného provozovatele vymoci, musí 
jej ostatní operátoři uhradit za něj. Pokud 
společně a nerozdílně odpovědný operátor 
vyplatí postižené osobě odškodnění a žádá 
od ostatních odpovědných operátorů 
úhradu zálohově vyplaceného odškodnění, 
přechází na něj nárok postižené osoby vůči 
ostatním operátorům. K přechodu práv 
nesmí dojít v neprospěch původního 
nároku.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
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Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. V případě, že provozovatel vadného 
systému umělé inteligence postiženou 
osobu plně odškodní za způsobenou újmu 
nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, může výrobce vadného 
systému umělé inteligence v souladu se 
směrnicí 85/374/EHS a vnitrostátními 
ustanoveními v oblasti odpovědnosti 
za vadné výrobky zažalovat o náhradu 
škody.

3. V případě, že frontendový operátor 
vadného systému umělé inteligence 
postiženou osobu plně odškodní za 
způsobenou újmu nebo škodu v souladu s 
čl. 4 odst. 1 nebo čl. 8 odst. 1, může 
backendového operátora vadného systému 
umělé inteligence v souladu se směrnicí 
85/374/EHS a vnitrostátními ustanoveními 
v oblasti odpovědnosti za vadné výrobky 
zažalovat o náhradu škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. V případě, že provozovatel vadného 
systému umělé inteligence postiženou 
osobu plně odškodní za způsobenou újmu 
nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, může výrobce vadného 
systému umělé inteligence v souladu se 
směrnicí 85/374/EHS a vnitrostátními 
ustanoveními v oblasti odpovědnosti 
za vadné výrobky zažalovat o náhradu 
škody.

3. V případě, že operátor vadného 
systému umělé inteligence postiženou 
osobu plně odškodní za způsobenou újmu 
nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, může výrobce vadného 
systému umělé inteligence v souladu se 
směrnicí 85/374/EHS a vnitrostátními 
ustanoveními v oblasti odpovědnosti 
za vadné výrobky zažalovat o náhradu 
škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. V případě, že provozovatel vadného 
systému umělé inteligence postiženou 
osobu plně odškodní za způsobenou újmu 
nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, může výrobce vadného 
systému umělé inteligence v souladu se 
směrnicí 85/374/EHS a vnitrostátními 
ustanoveními v oblasti odpovědnosti 
za vadné výrobky zažalovat o náhradu 
škody.

3. V případě, že operátor vadného 
systému umělé inteligence postiženou 
osobu plně odškodní za způsobenou újmu 
nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, může výrobce vadného 
systému umělé inteligence v souladu se 
směrnicí 85/374/EHS a vnitrostátními 
ustanoveními v oblasti odpovědnosti 
za vadné výrobky zažalovat o náhradu 
škody.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Pokud pojistitel provozovatele 
odškodní postiženou osobu za způsobenou 
újmu nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 
nebo čl. 8 odst. 1, přechází případný 
občanskoprávní nárok postižené osoby 
vůči jiné osobě za tutéž škodu na pojistitele 
provozovatele až do výše odškodnění, jaké 
pojistitel provozovatele postižené osobě 
vyplatil.

4. Pokud pojistitel operátora odškodní 
postiženou osobu za způsobenou újmu 
nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, přechází případný 
občanskoprávní nárok postižené osoby 
vůči jiné osobě za tutéž škodu na pojistitele 
operátora až do výše odškodnění, jaké 
pojistitel operátora postižené osobě 
vyplatil.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Pokud pojistitel provozovatele 
odškodní postiženou osobu za způsobenou 

4. Pokud pojistitel operátora odškodní 
postiženou osobu za způsobenou újmu 
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újmu nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 
nebo čl. 8 odst. 1, přechází případný 
občanskoprávní nárok postižené osoby 
vůči jiné osobě za tutéž škodu na pojistitele 
provozovatele až do výše odškodnění, jaké 
pojistitel provozovatele postižené osobě 
vyplatil.

nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, přechází případný 
občanskoprávní nárok postižené osoby 
vůči jiné osobě za tutéž škodu na pojistitele 
operátora až do výše odškodnění, jaké 
pojistitel operátora postižené osobě 
vyplatil.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 12 – odst. 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. Pokud pojistitel provozovatele 
odškodní postiženou osobu za způsobenou 
újmu nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 
nebo čl. 8 odst. 1, přechází případný 
občanskoprávní nárok postižené osoby 
vůči jiné osobě za tutéž škodu na pojistitele 
provozovatele až do výše odškodnění, jaké 
pojistitel provozovatele postižené osobě 
vyplatil.

4. Pokud pojistitel operátora odškodní 
postiženou osobu za způsobenou újmu 
nebo škodu v souladu s čl. 4 odst. 1 nebo 
čl. 8 odst. 1, přechází případný 
občanskoprávní nárok postižené osoby 
vůči jiné osobě za tutéž škodu na pojistitele 
operátora až do výše odškodnění, jaké 
pojistitel operátora postižené osobě 
vyplatil.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Článek 13 vypouští se
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 
použitelnosti tohoto nařízení].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené 
v čl. 4 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v 
něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci vede Komise v souladu se 
zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 konzultace se stálým Odborným 
výborem pro rizikové systémy umělé 
inteligence (TCRAI).
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 4 odst. 2 vstoupí v platnost pouze 
v případě, že k němu Evropský parlament 
nebo Rada ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení nevznesou námitku, či v 
případě, že Evropský parlament i Rada 
před uplynutím uvedené lhůty oznámí 
Komisi, že námitku nevznesou. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 14 –  pododstavec 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 202X [5 let od data 
použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé 
tři roky předkládá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
podrobnou zprávu zkoumající toto nařízení 
s ohledem na další rozvoj umělé 
inteligence.

Do 1. ledna 202X [5 let od data 
použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé 
tři roky předkládá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
podrobnou zprávu zkoumající toto nařízení 
s ohledem na další rozvoj umělé 
inteligence. V souvislosti s touto zprávou 
Komise mimo jiné posoudí, zda by oblast 
působnosti tohoto nařízení měla být 
rozšířena tak, aby zahrnovala i 
hospodářské škody.

Or. de

Pozměňovací návrh 425
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 14 –  pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 202X [5 let od data 
použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé 
tři roky předkládá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
podrobnou zprávu zkoumající toto nařízení 
s ohledem na další rozvoj umělé 
inteligence.

Do 1. ledna 202X [3 roky od data 
použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé 
tři roky předkládá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
podrobnou zprávu zkoumající toto nařízení 
s ohledem na další rozvoj umělé 
inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 14 –  pododstavec 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Do 1. ledna 202X [5 let od data Do 1. ledna 202X [3 roky od data 
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použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé 
tři roky předkládá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
podrobnou zprávu zkoumající toto nařízení 
s ohledem na další rozvoj umělé 
inteligence.

použitelnosti tohoto nařízení] a poté každé 
dva roky předkládá Komise Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
podrobnou zprávu zkoumající toto nařízení 
s ohledem na další rozvoj umělé 
inteligence.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 14 –  pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Při přípravě zprávy uvedené v prvním 
pododstavci požádá Komise členské státy o 
příslušné informace týkající se judikatury, 
soudních smírů i statistiky nehod, jako je 
počet nehod, způsobená škoda, používané 
aplikace umělé inteligence, odškodnění 
vyplacené pojišťovnami.

Při přípravě zprávy uvedené v prvním 
pododstavci požádá Komise členské státy o 
příslušné informace týkající se judikatury, 
soudních smírů i statistiky nehod, jako je 
počet nehod, způsobená škoda, používané 
aplikace umělé inteligence, odškodnění 
vyplacené pojišťovnami, ale také 
posouzení počtu právních nároků 
vznesených postiženými osobami, a to 
buď jednotlivě, nebo kolektivně, a 
prodlení, se kterým jsou tyto nároky 
projednávány soudem.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – čl. 14 –  pododstavec 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Komise ke zprávě případně připojí 
legislativní návrhy.

Komise ke zprávě případně připojí 
legislativní návrhy s cílem odstranit 
zjištěné nedostatky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 429
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Příloha I – část B – příloha

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Taxativní seznam rizikových systémů 
umělé inteligence a kritických odvětví, v 
nichž se tyto systémy používají1

vypouští se

Systémy umělé inteligence Kritické 
odvětví
[...]
_________________

1 Tato příloha by měla usilovat o takovou 
míru podrobnosti, jaká se uplatňuje 
například v příloze I nařízení 2018/858 
(schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a dozor nad trhem s nimi).

Or. de

Pozměňovací návrh 430
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Návrh usnesení
Příloha I – část B – příloha

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Taxativní seznam rizikových systémů 
umělé inteligence a kritických odvětví, v 
nichž se tyto systémy používají1

vypouští se

Systémy umělé inteligence Kritické 
odvětví
[...]
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_________________

1 Tato příloha by měla usilovat o takovou 
míru podrobnosti, jaká se uplatňuje 
například v příloze I nařízení 2018/858 
(schvalování motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla a dozor nad trhem s nimi).

Or. en


