
PR\1203395LV.docx PE650.508v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Juridiskā komiteja

2020/2012(INL)

21.4.2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS
ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru
(2020/2012(INL))

Juridiskā komiteja

Referents: Ibán García Del Blanco

(Iniciatīva – Reglamenta 47. pants)



PE650.508v01-00 2/32 PR\1203395LV.docx

LV

PR_INL

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS..............................................3

PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM: IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ 
PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU ............................................................................10

A. PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI ..................................................10

B. PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA TEKSTS.........................................................................13

PASKAIDROJUMS .................................................................................................................30



PR\1203395LV.docx 3/32 PE650.508v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko 
aspektu satvaru
(2020/2012(INL))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu,

– ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2018/1488 (2018. gada 28. septembris) par Eiropas 
Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmuma izveidi1,

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 6. jūnija regulai, 
ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu 
(COM(2018)0434), 

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai 
“Mākslīgais intelekts. Eiropeiska pieeja – izcilība un uzticēšanās” (COM(2016)0065),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas 
Datu stratēģija” (COM(2016)0066),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas 
digitālās nākotnes veidošana” (COM(2020) 0067),

– ņemot vērā 2017. gada 16. februāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par Civiltiesību 
noteikumiem par robotiku2,

– ņemot vērā 2017. gada 1. jūnija rezolūciju par Eiropas rūpniecības digitalizāciju3,

– ņemot vērā 2018. gada 12. septembra rezolūciju par autonomu ieroču sistēmām4,

– ņemot vērā 2018. gada 11. septembra rezolūciju par valodu līdztiesību digitālajā 
laikmetā5,

– ņemot vērā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par visaptverošu Eiropas rūpniecības 

1 OV L 252, 8.10.2018., 1. lpp.
2 OV C 252, 18.7.2018., 239. lpp.
3 OV C 307, 30.8.2018., 163. lpp.
4 OV C 433, 23.12.2019., 86. lpp.
5 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0332.
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politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku6,

– ņemot vērā Komisijas izveidotās augsta līmeņa ekspertu grupas mākslīgā intelekta 
jautājumos 2019. gada 8. aprīļa ziņojumu “Ētikas pamatnostādnes uzticamam MI”,

– ņemot vērā informatīvos paziņojumus un pētījumus, kas sagatavoti pēc Eiropas 
Parlamenta Izpētes dienesta Zinātniskās perspektīvikas nodaļas pārziņā esošās Zinātnes 
un tehnoloģiju nākotnes darba grupas (STOA) pieprasījuma, – “Kā būtu, ja algoritmus 
varētu veidot, ievērojot ētikas principus?” (“What if algorithms could abide by ethical 
principles?”), “Mākslīgā intelekta tuvošanās – juridiska un ētiska rakstura pārdomas” 
(“Artificial Intelligence ante portas: Legal & ethical reflections”), “Algoritmiskās 
pārskatatbildības un pārredzamības pārvaldības sistēma”(“A governance framework for 
algorithmic accountability and transparency”), “Vai no mākslīgā intelekta būtu 
jābaidās?” (“Should we fear artificial intelligence?”) un “Ētika mākslīgā intelekta jomā 
– problēmjautājumi un iniciatīvas” (“The ethics of artificial intelligence: Issues and 
initiatives”),

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu;

– ņemot vērā Ārlietu komitejas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, 
Transporta un tūrisma komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

Ievads 

A. tā kā ļoti ātri tiek attīstīts mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, kurām 
ir potenciāls tieši ietekmēt visus mūsu sabiedrības aspektus, tostarp pamata sociālos un 
ekonomiskos principus un vērtības;

B. tā kā Savienībai un dalībvalstīm ir īpaša atbildība nodrošināt, ka šīs tehnoloģijas sekmē 
iedzīvotāju labklājību un vispārējās intereses;

C. tā kā vienotai mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas 
un izmantošanas sistēmai Savienībā būtu gan jāaizsargā iedzīvotāji no to radītajiem 
potenciālajiem riskiem, gan jāveicina šādu tehnoloģiju uzticamība pasaulē;

D. tā kā Parlaments ir veicis būtisku izpētes darbu un pieņēmis vairākas nostājas par 
juridiskiem un ētiskiem jautājumiem saistībā ar šīm tehnoloģijām;

E. tā kā šādi jautājumi būtu jārisina ar visaptveroša un uz nākotni vērsta tiesiskā 
regulējuma palīdzību, kurā tiktu atspoguļoti Līgumos un Pamattiesību hartā ietvertie 
Savienības principi un vērtības, tādējādi nodrošinot lielāku juridisko noteiktību gan 
uzņēmumiem, gan arī iedzīvotājiem;

F. tā kā minētā regulējuma darbības jomai būtu jāaptver plašs klāsts tehnoloģiju un saistīto 

6 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0081.
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komponentu, tostarp jāaptver arī algoritmi, programmatūra un to izmantotie vai 
ģenerētie dati, lai minētā regulējuma darbības joma būtu adekvāta;

G. tā kā minētajam regulējumam būtu jāaptver visas situācijas, kurās jāņem vērā 
Savienības principi un vērtības, proti, attiecīgo tehnoloģiju un to komponentu izstrāde, 
ieviešana un izmantošana;

H. tā kā, lai pieeja ētikas principiem, kas attiecas uz mākslīgo intelektu, robotiku un 
saistītajām tehnoloģijām, būtu saskaņota, Savienībā ir nepieciešama kopēja izpratne par 
šiem jēdzieniem un tādiem jēdzieniem kā algoritmi, programmatūra, dati un biometriskā 
atpazīšana;

I. tā kā rīcību Savienības līmenī pamato nepieciešamība pēc kopīgu ētikas principu 
viendabīgas piemērošanas, izstrādājot, ieviešot un izmantojot mākslīgo intelektu, 
robotiku un saistītās tehnoloģijas;

J. tā kā kopīgo ētikas principu efektivitāti var panākt tikai tad, ja tiek identificēti atbildīgie 
par atbilstības nodrošināšanu, novērtēšanu un uzraudzību;

K. tā kā katrai dalībvalstij būtu jāizveido valsts uzraudzības iestāde, kas atbildīga par 
atbilstības nodrošināšanu, novērtēšanu un pārraudzību, kā arī par iespējām apspriesties 
un apmainīties viedokļiem, cieši sadarbojoties ar ieinteresētajām personām un 
pilsonisko sabiedrību;

L. tā kā Parlaments turpina uzstāt uz tādas Eiropas aģentūras izveidi, kura visā Savienībā 
nodrošinātu saskaņotu pieeju un pievērstos jaunajām iespējām, kā arī risinātu 
nepārtrauktās tehnoloģiju attīstības dēļ radītās problēmas, jo īpaši tās, kam ir pārrobežu 
dimensija,

Antropocentrisks un cilvēka radīts mākslīgais intelekts

1. apliecina, ka mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādē, ieviešanā un 
izmantošanā, ko veic ne tikai paši cilvēki, vienmēr būtu jāņem vērā cilvēka darbība un 
uzraudzība, kā arī būtu jāparedz iespēja jebkurā brīdī atgūt cilvēka veiktu kontroli;

Riska novērtējums

2. uzskata, ka, nosakot to, vai mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas ir 
jomas, kas rada augstu risku attiecībā uz atbilstību ētikas principiem, vienmēr būtu 
jāņem vērā objektīvs, reglamentēts un ārējs novērtējums;

Drošības parametri, pārredzamība un pārskatatbildība

3. uzskata, ka mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, tostarp 
programmatūra, algoritmi un šādu tehnoloģiju izmantotie vai ģenerētie dati, būtu 
jāizstrādā drošā veidā, tehniski precīzi un godprātīgi;

4. uzsver, ka izskaidrošana ir būtiska, lai nodrošinātu iedzīvotāju uzticēšanos šīm 
tehnoloģijām, pat ja to izskaidrošanas pakāpe ir nosacīta attiecībā pret šo tehnoloģiju 
sarežģītību, un izskaidrošana būtu jāpapildina ar pārbaudāmību un trasējamību;
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Aizspriedumu un diskriminācijas novēršana 

5. atgādina, ka mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp 
programmatūras, algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādē, 
ieviešanā un izmantošanā būtu jāievēro cilvēka cieņa un jānodrošina vienlīdzīga 
attieksme pret visiem;

6. apstiprina, ka jautājums par iespējamiem aizspriedumiem programmatūrā, algoritmos 
un datos un diskriminācija, ko tie rada, būtu jārisina, nosakot noteikumus procesiem, ar 
kuru palīdzību programmatūra, algoritmi un dati tiek izstrādāti un izmantoti, jo šai 
pieejai būtu potenciāls pārveidot tos tā, lai būtiski tiktu izlīdzināti aizspriedumi un 
diskriminācija un lai programmatūra, algoritmi un dati kļūtu par pozitīvu spēku 
pārmaiņu nodrošināšanā sabiedrībā;

Sociālā atbildība un dzimumu līdzsvars

7. uzsver, ka ar sociāli atbildīga mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju 
palīdzību būtu jāaizsargā un jāveicina mūsu sabiedrības pamatvērtības, piemēram, 
demokrātija, daudzveidīgi un neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi, objektīva un brīvi pieejama 
informācija, veselība un ekonomiskā labklājība, iespēju vienlīdzība, darba ņēmēju 
tiesības un sociālās tiesības, kvalitatīva izglītība, kultūras un lingvistiskā daudzveidība, 
dzimumu līdzsvars, digitālā pratība, inovācija un radošums;

8. šajā sakarā ierosina maksimizēt un pētīt mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju potenciālu, izmantojot atbildīgu izpēti un inovāciju, kam nepieciešama 
Savienības un tās dalībvalstu līdzekļu mobilizācija;

9. uzstāj, ka šo tehnoloģiju izstrādei, attīstībai un izmantošanai nevajadzētu radīt nekādas 
traumas vai kaitējumu atsevišķām personām vai sabiedrībai;

Vide un ilgtspēja

10. uzsver, ka ir būtiski, lai mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas atbalstītu 
ilgtspējīgas attīstības, klimatneitralitātes un aprites ekonomikas mērķu sasniegšanu; šo 
tehnoloģiju izstrādei, ieviešanai un izmantošanai vajadzētu būt videi nekaitīgai un 
sekmēt pēc iespējas mazāka kaitējuma nodarīšanu videi to dzīves cikla laikā un visā to 
piegādes ķēdē;

11. šajā sakarā ierosina maksimizēt un pētīt mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju potenciālu, izmantojot atbildīgu izpēti un inovāciju, kam nepieciešama 
Savienības un tās dalībvalstu līdzekļu mobilizācija;

12. uzsver, ka šo tehnoloģiju izstrāde, ieviešana un izmantošana nodrošina neskaitāmas 
iespējas sasniegt ANO izklāstītos ilgtspējīgas attīstības mērķus;

Privātums un biometriskā atpazīšana

13. konstatē, ka strauji pieaug mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, 
ieviešanas un izmantošanas rezultātā iegūtu datu, tostarp tādu personas datu kā 
biometrijas dati, ģenerēšana un izmantošana, tādējādi uzsverot nepieciešamību respektēt 
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iedzīvotāju tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību saskaņā ar Savienības 
tiesību aktiem;

14. norāda, ka šo tehnoloģiju sniegtā iespēja izmantot personas datus un nepersondatus, lai 
kategorizētu un mikromērķētu cilvēkus, identificētu personu neaizsargātību vai 
izmantotu precīzas prognozējošas zināšanas, ir jālīdzsvaro ar datu minimizācijas 
principiem, tiesībām saņemt skaidrojumu par lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz 
automatizētu apstrādi un integrētu privātuma aizsardzību, kā arī ar samērīguma, 
nepieciešamības un ierobežošanas principiem, ņemot vērā nolūku;

15. uzsver, ka gadījumos, kad valstī noteiktas ārkārtas situācijas laikā, piemēram, tad, kad 
valstī ir krīze veselības aprūpes jomā, valsts iestādes izmanto attālinātās atpazīšanas 
tehnoloģijas, šo tehnoloģiju izmantošanai vienmēr vajadzētu būt samērīgai, ierobežotai 
laikā un tādai, kas respektē cilvēka cieņu un pamattiesības;

Pārvaldība

16. uzsver, ka mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas un 
izmantošanas pienācīga pārvaldība, tostarp pieņemtie pasākumi, kas pievēršas 
pārskatatbildībai un risina iespējamos ar aizspriedumiem un diskrimināciju saistītos 
riskus, palielina iedzīvotāju drošību un uzticamību minētajām tehnoloģijām;

17. konstatē, ka mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādē dati tiek 
izmantoti lielos apjomos un ka šādu datu apstrāde, kopīgošana un piekļuve tiem ir 
jāpārvalda saskaņā ar kvalitātes, integritātes, drošības, privātuma un kontroles prasībām;

18. uzsver, ka ir jānodrošina pie neaizsargātām grupām piederošu personu, piemēram, 
personu ar invaliditāti, bērnu, minoritāšu un migrantu, pienācīga aizsardzība;

Valstu uzraudzības iestādes

19. norāda uz pievienoto vērtību, ko nodrošina tādu valsts uzraudzības iestāžu izveide 
ikvienā dalībvalstī, kuras nodrošina, novērtē un uzrauga atbilstību mākslīgā intelekta, 
robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas un izmantošanas ētikas 
principiem;

20. norāda, ka šādām iestādēm būtu jāsadarbojas ne tikai savā starpā, bet arī ar Eiropas 
Komisiju un citām attiecīgām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, 
lai nodrošinātu saskaņotu pārrobežu rīcību;

21. prasa, lai šādām iestādēm tiktu uzticēta regulāras informācijas apmaiņas ar pilsonisko 
sabiedrību un inovācijas veicināšana Savienībā, sniedzot atbalstu attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vai 
jaunuzņēmumiem;

Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūra 

22. atgādina, ka Parlaments 2017. gada 16. februāra rezolūcijā ar ieteikumiem Komisijai 
par civiltiesību noteikumiem par robotiku lūdza Komisiju apsvērt Eiropas Mākslīgā 
intelekta aģentūras izveidi;
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23. aicina Komisiju veikt turpmākus pasākumus minētā lūguma sakarā, jo īpaši ņemot vērā 
pievienoto vērtību, ko nodrošina Savienības līmeņa iestāde, kas koordinētu iepriekšējā 
daļā minētās katras valsts uzraudzības iestādes pilnvaras un darbības;

24. uzskata, ka šāda iestāde, kā arī nākamajā punktā minētā sertifikācija šajā kontekstā ne 
tikai veicinātu Savienības ražošanas nozares un inovācijas attīstību, bet arī palielinātu 
mūsu iedzīvotāju informētību par šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām un tām 
piemītošajiem riskiem;

Eiropas sertifikāts par atbilstību ētikas principiem

25. iesaka Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūrai izstrādāt vienotus kritērijus un procedūru, 
kā iesniegt pieteikumu par Eiropas sertifikāta piešķiršanu par atbilstību ētikas 
principiem pēc tam, kad lūgumu ir iesniedzis izstrādātājs, ieviesējs vai lietotājs, kas 
vēlas apliecinājumu par pozitīvu atbilstības novērtējumu, ko sniegusi attiecīgā valsts 
uzraudzības iestāde;

Starptautiskā sadarbība

26. uzsver, ka Savienības ētikas principi, kas saistīti ar šo tehnoloģiju izstrādi, ieviešanu un 
izmantošanu, būtu jāveicina visā pasaulē, sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem 
un trešām valstīm un izmantojot dažādus izstrādes un ieviešanas modeļus;

27. atgādina, ka šo tehnoloģiju sniegtajām iespējām un tām piemītošajiem riskiem ir globāla 
dimensija, kam nepieciešama saskaņota pieeja starptautiskā līmenī, un tāpēc aicina 
Komisiju iesaistīties divpusējā un daudzpusējā darbā, lai atbalstītu un nodrošinātu 
atbilstību ētikas principiem;

28. norāda arī uz Eiropas aģentūras pievienoto vērtību, kā šajā kontekstā minēts iepriekš;

Noslēguma aspekti

29. ņemot vērā iepriekš minētās pārdomas par aspektiem saistībā ar mākslīga intelekta, 
robotikas un saistīto tehnoloģiju ētikas dimensiju, secina, ka ētikas dimensija būtu 
jānosaka kā virkne principu un jāizveido Savienības līmeņa tiesiskais regulējums, ko 
pārraudzītu valsts kompetentās iestādes, koordinētu un veicinātu Eiropas Mākslīgā 
intelekta aģentūra, izklāstīto pienācīgi ņemot vērā un iekšējā tirgū nodrošinot 
sertifikāciju;

30. saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantā minēto procedūru aicina 
Komisiju, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu un 
saskaņā ar rezolūcijas priekšlikuma pielikumā izklāstītajiem detalizētajiem 
ieteikumiem, iesniegt priekšlikumu regulai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas un izmantošanas ētikas principiem;

31. iesaka Eiropas Komisijai pārskatīt pašreizējos Savienības tiesību aktus, kas piemērojami 
mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām, lai jautājumu par to 
izstrādes ātrumu varētu risināt saskaņā ar rezolūcijas priekšlikuma pielikumā 
izklāstītajiem detalizētajiem ieteikumiem;
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32. uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam būs finansiāla ietekme, ja tiks izveidota 
Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūra;

33. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos sīki izstrādātos 
ieteikumus Komisijai un Padomei.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM:
IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA SATURU

A. PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

I. Pieprasītā priekšlikuma principi un mērķi ir šādi: 

• vairot uzticēšanos mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām, 
nodrošinot, ka šīs tehnoloģijas tiks izstrādātas, izvērstas un izmantotas ētiski;

• atbalstīt mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādi Savienībā, 
tostarp palīdzot uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem izstrādes laikā izvērtēt 
regulatīvās prasības un riskus un pievērsties to risināšanai; 

• atbalstīt mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ieviešanu Savienībā, 
nodrošinot piemērotu tiesisko regulējumu;

• atbalstīt mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izmantošanu 
Savienībā, nodrošinot, ka tās tiek izstrādātas, izvērstas un izmantotas ētiski;

• prasīt uzlabot informācijas plūsmas gan iedzīvotāju vidū, gan organizācijās, kas 
izstrādā, ievieš vai izmanto mākslīgo intelektu, robotiku un saistītās tehnoloģijas, 
kā līdzekļus, lai nodrošinātu, ka šīs tehnoloģijas atbilst ierosinātajā regulā 
ietvertajiem ētikas principiem;

II. Šā priekšlikuma daļas ir šādas: 

• “Regula par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, 
ieviešanas un izmantošanas ētikas principiem”;

• Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūra un Eiropas sertifikāts par atbilstību ētikas 
principiem; 

• Eiropas Komisijas atbalsta nozīme;

• “uzraudzības iestādes” veiktais darbs katrā dalībvalstī, lai nodrošinātu, ka 
mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām tiek piemēroti 
ētikas principi; 

• ieinteresēto personu iesaistīšana un apspriešanās ar tām, kā arī atbalsta sniegšana 
šīm personām, tostarp jaunuzņēmumiem, uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un 
citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem;

III. “Regula par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas 
un izmantošanas ētikas principiem”; pamatojas uz šādiem principiem: 

• antropocentrisks un cilvēka radīts mākslīgais intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas;

• mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju radītā riska novērtējums;
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• drošības parametri, pārredzamība un pārskatatbildība;

• aizsardzības pasākumi aizspriedumu un diskriminācijas novēršanai;

• sociālā atbildība un dzimumu līdzsvars mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju jomā;

• videi nekaitīgs un ilgtspējīgs mākslīgais intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas;

• privātuma respektēšana un biometriskās atpazīšanas ierobežojumi;

• pārvaldība, kas attiecas uz mākslīgo intelektu, robotiku un saistītajām 
tehnoloģijām, tostarp uz šādu tehnoloģiju izmantotajiem vai ģenerētajiem datiem.

IV. Komisijas darba galvenie elementi attiecībā uz mākslīgā intelekta, robotikas un 
saistīto tehnoloģiju izstrādi, ieviešanu un izmantošanu ir šādi: 

• ierosinātās regulas īstenošanas uzraudzība; 

• informētības palielināšana, informācijas sniegšana un iesaistīšanās informācijas 
apmaiņā ar izstrādātājiem, ieviesējiem un izmantotājiem visā Savienībā.

V. Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūra būtu jāveido saskaņā ar detalizētu Komisijas 
priekšlikumu, kurā būtu jāiekļauj šādi galvenie uzdevumi:

• ierosinātās regulas piemērošanas pārskatīšana;

• ar ierosinātās regulas piemērošanu saistītu norādījumu pieņemšana; 

• sadarbība ar visās dalībvalstīs izveidotām “uzraudzības iestādēm” un to pilnvaru 
un uzdevumu koordinēšana;

• Eiropas sertifikāta par atbilstību ētikas principiem izstrāde;

• atbalsts regulārai informācijas apmaiņai ar ieinteresētajām personām un pilsonisko 
sabiedrību.

VI. Katrā dalībvalstī izveidotās “uzraudzības iestādes” galvenie uzdevumi būtu šādi: 

• novērtēt, vai Savienībā izstrādātais, ieviestais un izmantotais mākslīgais intelekts, 
robotika un saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūra, algoritmi un šādu 
tehnoloģiju izmantotie vai ģenerētie dati, ir tehnoloģijas, kas rada augstu risku;

• uzraudzīt to atbilstību ierosinātajā regulā izklāstītajiem ētikas principiem;

• sekmēt ierosinātās regulas saskaņotu piemērošanu sadarbībā ar citām uzraudzības 
iestādēm, Eiropas Komisiju un citām attiecīgām Savienības iestādēm, struktūrām, 
birojiem un aģentūrām; kā arī

• uzņemties atbildību par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju 
pārvaldības standartu izveidi, tostarp sadarboties ar iespējami lielāku skaitu 
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ieinteresēto personu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju;

VII. Ieinteresēto personu galvenais uzdevums būtu sadarboties ar Komisiju, Eiropas 
Mākslīgā intelekta aģentūru un katrā dalībvalstī izveidoto “uzraudzības iestādi”.
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B. PIEPRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA TEKSTS

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas un 
izmantošanas ētikas principiem

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā: 

(1) Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, 
algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrāde, ieviešana un 
izmantošana pamatojas uz vēlmi sniegt labumu sabiedrībai. Tehnoloģiju izstrāde, 
ieviešana un izmantošana var būt saistīta ar iespējām un riskiem, kuru risināšanai būtu 
jāpievērš uzmanība un kuri būtu jāreglamentē, izmantojot visaptverošu ētikas principu 
tiesisko regulējumu, kas jāievēro, sākot no šādu tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas 
līdz pat to izmantošanai.

(2) Līmenim, kādā tiek nodrošināta atbilstība attiecībā uz mākslīgā intelekta, robotikas un 
saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto 
vai ģenerēto datu izstrādi, ieviešanu un izmantošanu Savienībā, vajadzētu būt 
līdzvērtīgam visās dalībvalstīs, lai varētu efektīvi izmantot iespējas un saskaņoti risināt 
jautājumu par riskiem, kas saistīti ar šādām tehnoloģijām. Būtu jānodrošina, lai šīs 
regulas noteikumu piemērošana visā Savienībā būtu viendabīga.

(3) Šajā kontekstā pašreizējā noteikumu un īstenotās prakses daudzveidība visā Savienībā 
rada būtisku risku personu un sabiedrības labklājības un pārticības aizsardzībai, kā arī 
saskaņotai tāda pilnīga potenciāla izpētei, ko mākslīgais intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas var nodrošināt šīs labklājības un pārticības veicināšanā un saglabāšanā. Ja 
uzmanība šīm tehnoloģijām piemītošajām ētikas dimensijām tiek pievērsta atšķirīgā 
līmenī, var tikt kavēta šo tehnoloģiju netraucēta izstrāde, ieviešana vai izmantošana 
Savienībā un šādas atšķirības var kļūt par šķērsli ekonomisko darbību īstenošanai 
Savienības līmenī, izkropļot konkurenci un traucēt iestādēm pildīt pienākumus, kas 
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tām noteikti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Turklāt, ja nav mākslīgā intelekta, 
robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas un izmantošanas ētikas principu 
vienota regulējuma, visas šajos procesos iesaistītās personas, t. i. izstrādātāji, ieviesēji 
un lietotāji, saskaras ar juridisko nenoteiktību.

(4) Šai regulai tomēr būtu jānodrošina dalībvalstīm rīcības brīvība, tostarp attiecībā uz to, 
kā jāīsteno to attiecīgo valsts uzraudzības iestāžu pilnvaras, lai sasniegtu šajā regulā 
noteiktos mērķus. 

(5) Šāda regulējuma ģeogrāfiskās piemērošanas jomā būtu jāietver visi mākslīgā intelekta, 
robotikas un Savienībā izstrādāto, izvērsto vai izmantoto saistīto tehnoloģiju 
komponenti, tostarp tad, kad daļa tehnoloģiju varētu atrasties ārpus Savienības vai kad 
tām nav konkrētas atrašanās vietas, piemēram, mākoņdatošanas pakalpojumu 
gadījumā. 

(6) Lai nodrošinātu saskaņotu regulatīvo pieeju, Savienībā ir nepieciešama kopēja izpratne 
par tādiem jēdzieniem kā mākslīgais intelekts, robotika, saistītās tehnoloģijas, 
algoritmi un biometriskā atpazīšana. Šīs regulas kontekstā, neskarot citas definīcijas, 
kas izmantotas citos tiesību aktos un starptautiskās jurisdikcijās, tomēr ir jāizstrādā 
konkrētas juridiskas definīcijas.

(7) Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, 
algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrāde, ieviešana un 
izmantošana būtu jāveic tā, lai tiktu ņemtas vērā iedzīvotāju intereses, un jāievēro 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”) noteiktās pamattiesības, Eiropas 
Savienības Tiesas iedibinātā judikatūra, citi Eiropas instrumenti un Savienībā 
piemērojamie starptautiskie instrumenti.

(8) Mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas ir veidotas tā, lai būtu iespējams 
ņemt vērā datus un mācīties no pieredzes, kā arī pieņemt pamatotus lēmumus. Arī 
turpmāk cilvēkam būtu jēgpilni jāpārskata šādas iespējas, jāspriež par tām un jāveic 
intervence un jākontrolē tās. Šādu tehnoloģiju tehniskajai un darbības sarežģītībai 
nevajadzētu kavēt to ieviesēju vai lietotāju iespējas vismaz mainīt vai apturēt tās 
gadījumos, kad ir apdraudēta atbilstība šajā regulā izklāstītajiem principiem.

(9) Mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūra, 
algoritmi un šādu tehnoloģiju izmantotie vai ģenerētie dati, kas rada būtisku risku 
pārkāpt principus, kas saistīti ar drošību, pārredzamību, pārskatatbildību, aizspriedumu 
un diskriminācijas izslēgšanu, sociālo atbildību un dzimumu līdzsvaru, nekaitīgumu 
videi un ilgtspēju, kā arī privātumu un pārvaldību, būtu jāuzskata par augsta riska 
tehnoloģijām, raugoties no atbilstības ētikas principiem viedokļa, ja tā secinājusi valsts 
uzraudzības iestāde objektīvā, reglamentētā un ārējā novērtējumā.

(10) Neraugoties uz riska novērtējumu, kas veikts attiecībā uz atbilstību ētikas principiem, 
būtu vienmēr jānovērtē, kāds ir mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, 
tostarp programmatūras, algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, 
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radītais risks, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem un saskaņā ar nozaru tiesību 
aktiem, kas piemērojami dažādās jomās, tādās kā veselības aprūpe, transports, 
nodarbinātība, tieslietas un iekšlietas, plašsaziņas līdzekļi, izglītība un kultūra. 

(11) Uzticams mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, tostarp 
programmatūra, algoritmi un šādu tehnoloģiju izmantotie vai ģenerētie dati, būtu 
jāizstrādā, jāievieš un jāizmanto drošā, pārredzamā un pārskatatbildīgā veidā, 
pamatojoties uz robustuma, noturības, precizitātes un kļūdu noteikšanas, 
izskaidrojamības un identificējamības parametriem, kā arī tā, lai varētu uz laiku atslēgt 
attiecīgās tehnoloģijas un atgriezties pie agrāka darbības režīma gadījumos, kad tiek 
konstatēta neatbilstība minētajiem drošības parametriem.

(12) Izstrādātāji, ieviesēji un lietotāji ir atbildīgi par atbilstības nodrošināšanu drošības, 
pārredzamības un pārskatatbildības principiem atkarībā no tā, cik lielā mērā viņi 
piedalījušies mākslīgā intelekta, robotikas un attiecīgo saistīto tehnoloģiju, tostarp 
programmatūras, algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantotu vai ģenerētu datu, procesos. 
Izstrādātājiem būtu jānodrošina, ka attiecīgās tehnoloģijas ir izstrādātas un iebūvētas 
atbilstoši drošības parametriem, savukārt ieviesējiem un lietotājiem būtu jāievieš un 
jāizmanto attiecīgās tehnoloģijas, pilnībā ievērojot minētos parametrus. 

(13) Izstrādātājiem un ieviesējiem būtu jānodrošina, ka lietotājiem ir pieejami turpmāki 
attiecīgo tehnoloģiju, galvenokārt programmatūras, atjauninājumi.

(14) Ņemot vērā to, cik lielā mērā viņu dalība procesos, kas saistīti ar minētajām 
tehnoloģijām, ietekmē šajā regulā noteikto drošības, pārredzamības un 
pārskatatbildības prasību ievērošanu, lietotājiem mākslīgais intelekts, robotika un 
saistītās tehnoloģijas būtu jāizmanto godprātīgi. Tas jo īpaši nozīmē to, ka viņiem 
nevajadzētu izmantot minētās tehnoloģijas tādā veidā, kas ir pretrunā šajā tiesiskajā 
regulējumā noteiktajiem ētikas principiem un šeit uzskaitītajām prasībām. Papildus 
prasībai par šādu godprātīgu izmantošanu, lietotāji būtu jāatbrīvo no jebkādas 
atbildības, kas citādi gulstas uz izstrādātājiem un ieviesējiem, kā noteikts šajā regulā.

(15) Iedzīvotāju uzticēšanās mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām, 
tostarp, tostarp programmatūrai, algoritmiem un šādu tehnoloģiju izmantotajiem vai 
ģenerētajiem datiem ir atkarīga no tehnisko procesu izpratnes un saprotamības. Šādu 
procesu izskaidrojamības pakāpei vajadzētu būt atkarīgai no konteksta un seku 
smaguma, ko izraisa minēto tehnisko procesu kļūdaini vai neprecīzi rādītāji, un tai 
jābūt pietiekamai, lai minētos procesus varētu apšaubīt un saņemt tiesisko aizsardzību. 
Ar noteikumiem par revidējamību un trasējamību būtu jānovērš šādu tehnoloģiju 
iespējamā nesaprotamība.

(16) Iedzīvotāju uzticēšanās mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām, 
tostarp, programmatūrai, algoritmiem un šādu tehnoloģiju izmantotajiem vai 
ģenerētajiem datiem, ir atkarīga no pakāpes, kādā attiecīgajās tehnoloģijās ir paredzēta 
to novērtēšana, revidējamība un trasējamība. Atkarībā no izstrādātāju iesaistīšanās 
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pakāpes viņiem būtu jānodrošina, ka šādas tehnoloģijas tiek izstrādātas un iebūvētas 
tā, lai šāda novērtēšana, revidējamība un trasējamība būtu iespējama. Ieviesējiem un 
lietotājiem būtu jānodrošina, ka mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas 
tiek izstrādātas un izmantotas, pilnībā ievērojot pārredzamības prasības, kā arī tā, lai 
būtu iespējams tās revidēt un trasēt.

(17) Programmatūrās, algoritmos un datos ietvertie aizspriedumi un diskriminācija ir 
nelikumīga un būtu jārisina, reglamentējot procesus, ar kuriem tie tiek radīti un 
izmantoti.

(18) Programmatūra, algoritmi un dati, ko izmanto vai ģenerē mākslīgais intelekts, robotika 
un saistītās tehnoloģijas būtu jāuzskata par tādām, kas ietver aizspriedumus, 
gadījumos, kad tās, pamatojoties uz aizspriedumainu personisku vai daļēji personisku 
vai sociālu uztveri un vēlāku ar šīm iezīmēm saistītu datu apstrādi, neuzrāda optimālus 
rezultātus attiecībā uz ikvienu personu vai personu grupu. 

(19) Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem programmatūra, algoritmi un dati, ko izmanto vai 
ģenerē mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, būtu jāuzskata par 
diskriminējošiem, ja tie pret personu vai personu grupām tiek attiecināti atšķirīgi, 
tostarp šīs personas vai personu grupas, piemēram, savu personisko iezīmju dēļ, bez 
jebkāda objektīva vai saprātīga pamatojuma tiek nostādītas nelabvēlīgākā situācijā 
salīdzinājumā ar citiem. 

(20) Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem leģitīmi mērķi, kas varētu objektīvi attaisnot 
jebkādu atšķirīgu attieksmi starp personām vai personu grupām, ir sabiedriskās 
kārtības, sabiedrības drošības un veselības aizsardzība, noziedzīgu nodarījumu 
novēršana, individuālo tiesību un brīvību aizsardzība, taisnīga pārstāvība un objektīvas 
profesionālās prasības. 

(21) Mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām, tostarp 
programmatūrai, algoritmiem un šādu tehnoloģiju izmantotiem vai ģenerētiem datiem, 
sava darbība būtu jābalsta uz ilgtspējīgu progresu. Šādām tehnoloģijām būtu 
visaptveroši jāveicina ANO izklāstīto ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana, lai 
varētu nodrošināt labklājību nākamajām paaudzēm. Šādas tehnoloģijas var atbalstīt 
adekvāta progresa uzraudzību, pamatojoties uz ilgtspējas un sociālās kohēzijas 
rādītājiem un izmantojot atbildīgus pētniecības un inovācijas instrumentus, kam 
nepieciešama Savienības un tās dalībvalstu resursu mobilizēšana nolūkā atbalstīt 
projektus, kas pievēršas šo mērķu sasniegšanai, un investēt tajos.

(22) Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, 
algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādes, ieviešanas un 
izmantošanas procesā nekādā gadījumā nedrīkstētu radīt traumas vai kaitējumu 
atsevišķām personām vai sabiedrībai. Šādas tehnoloģijas būtu attiecīgi jāizstrādā, 
jāievieš un jāizmanto sociāli atbildīgā veidā. 

(23) Šajā regulā jānosaka, ka izstrādātāji, ieviesēji un lietotāji atkarībā no viņu iesaistīšanās 
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pakāpes procesos, kas saistīti ar attiecīgo mākslīgo intelektu, robotiku un saistītajām 
tehnoloģijām, būtu jāsauc pie atbildības par jebkādām atsevišķām personām vai 
sabiedrībai radītām traumām vai kaitējumu. 

(24) Jo īpaši būtu vispārīgi jāuzskata, ka izstrādātājiem, kas pieņem lēmumus, ar kuriem 
nosaka un kontrolē mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju attīstības gaitu 
vai veidu, kā arī šo tehnoloģiju ieviesējiem darbības vai vadības funkcijā kolektīvi 
vajadzētu gādāt par izvairīšanos no šādām traumām vai kaitējuma, proti, attiecīgi 
izstrādes procesā veicot atbilstīgus pasākumus un pilnībā ievērojot šādus pasākumus 
ieviešanas posmā. 

(25) Var definēt, ka sociāli atbildīgs mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, 
tostarp programmatūra, algoritmi un šādu tehnoloģiju izmantotie vai ģenerētie dati, ir 
tādas tehnoloģijas, kas aizsargā un veicina vairākus dažādus sabiedrības aspektus, 
galvenokārt demokrātiju, veselību un ekonomisko labklājību, iespēju vienlīdzību, 
darba ņēmēju tiesības un sociālās tiesības, daudzveidīgus un neatkarīgus plašsaziņas 
līdzekļus, objektīvu un brīvi pieejamu informāciju, kas pieļauj sabiedrisku 
apspriešanu, kvalitatīvu izglītību, kultūras un lingvistiskā daudzveidību, dzimumu 
līdzsvaru, digitālo pratību, inovāciju un radošumu; Tās ir arī tādas, kas tiek izstrādātas, 
ieviestas un izmantotas, pienācīgi ņemot vērā to galīgo ietekmi uz iedzīvotāju fizisko 
un mentālo labjutību. 

(26) Šīs tehnoloģijas būtu jāizstrādā, jāievieš un jāizmanto arī nolūkā atbalstīt sociālo 
iekļaušanu, plurālismu, solidaritāti, taisnīgumu, līdztiesību un sadarbību, un to 
potenciāls šajā sakarā būtu maksimāli jāpalielina un jāizpēta, izmantojot pētniecības 
un inovācijas projektus. Tāpēc Savienībai un tās dalībvalstīm būtu jāmobilizē resursi, 
lai šādus projektus atbalstītu un investētu tajos. 

(27) Projekti, kas saistīti ar mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju potenciālu 
sociālās labklājības jautājuma risināšanā, būtu jāīsteno, pamatojoties uz atbildīgiem 
pētniecības un inovācijas instrumentiem, lai jau no paša sākuma garantētu atbilstību šo 
projektu ētikas principiem. 

(28) Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, 
algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādē, ieviešanā un 
izmantošanā būtu jāņem vērā šo tehnoloģiju vides pēdas nospiedums, un tām 
nevajadzētu radīt kaitējumu videi to dzīves cikla laikā un visā piegādes ķēdē. Attiecīgi 
šādas tehnoloģijas būtu jāizstrādā, jāievieš un jāizmanto videi draudzīgā veidā, kas 
palīdz sasniegt klimatneitralitātes un aprites ekonomikas mērķus. 

(29) Šajā regulā minētie izstrādātāji, ieviesēji un izmantotāji būtu jāsauc pie atbildības par 
jebkādu videi nodarīto kaitējumu, ciktāl tie ir iesaistīti attiecīgā mākslīgā intelekta, 
robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādē, ieviešanā vai izmantošanā. 

(30) Jo īpaši būtu jāuzskata, ka izstrādātājiem, kas pieņem lēmumus, ar kuriem nosaka un 
kontrolē mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes gaitu vai veidu, 
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kā arī šo tehnoloģiju ieviesējiem darbības vai vadības funkcijā parasti vajadzētu būt 
pienākumam izvairīties no šāda kaitējuma, proti, attiecīgi izstrādes procesā veicot 
atbilstīgus pasākumus un pilnībā ievērojot šādus pasākumus ieviešanas posmā. 

(31) Šīs tehnoloģijas būtu jāizstrādā, jāievieš un jāizmanto arī nolūkā atbalstīt tādu vides 
mērķu sasniegšanu kā samazināt atkritumu radīšanu un oglekļa dioksīda pēdu, novērst 
klimata pārmaiņas un vides degradāciju, un šajā sakarā, izmantojot pētniecības un 
inovācijas projektus, būtu maksimāli jāpalielina un jāizpēta šo tehnoloģiju potenciāls. 
Tāpēc Savienībai un dalībvalstīm būtu jāmobilizē resursi, lai šādus projektus atbalstītu 
un investētu tajos. 

(32) Projekti, kas saistīti ar mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju potenciālu 
vides problēmu risināšanā, būtu jāīsteno, pamatojoties uz atbildīgiem pētniecības un 
inovācijas instrumentiem, lai jau no paša sākuma garantētu šo projektu atbilstību 
ētikas principiem. 

(33) Savienībā izstrādātam, ieviestam un izmantotam mākslīgajam intelektam, robotikai un 
saistītajām tehnoloģijām, tostarp programmatūrai, algoritmiem un šādu tehnoloģiju 
izmantotiem vai ģenerētiem datiem, ir pilnībā jābūt saskaņā ar Savienības pilsoņu 
tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību. Jo īpaši to izstrādei, ieviešanai un 
izmantošanai būtu jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/6791 
un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/58/EK2.

(34) Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, 
algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, pielietošanas ētikas 
robežas būtu pienācīgi jāņem vērā attālinātas atpazīšanas tehnoloģijā, piemēram, 
biometrijā automātiskai indivīdu identificēšanai. Ja publiskās iestādes šīs tehnoloģijas 
izmanto valsts mēroga ārkārtas situācijās, piemēram, valsts mēroga veselības krīzes 
laikā, izmantošanai vajadzētu būt samērīgai un būtu jādefinē kritēriji šādai 
izmantošanai, lai varētu noteikt, vai, kad un kā tai būtu jānotiek, un šādā izmantošanā 
būtu jāņem vērā tās psiholoģiskā un sociāli kulturālā ietekme, pienācīgi ievērojot 
Hartā minēto cilvēka cieņu un pamattiesības. 

(35) Pārvaldība, kuras pamatā ir attiecīgie standarti, uzlabo drošumu un veicina iedzīvotāju 
uzticēšanos mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp 
programmatūras, algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādei, 
ieviešanai un izmantošanai.

(36) No spēkā esošajiem attiecīgajiem pārvaldības standartiem ir jāmin, piemēram, “Ētikas 
vadlīnijas uzticamam AI”, ko izstrādājusi Eiropas Komisijas izveidotā AI augsta 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi 
un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un 
elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).
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līmeņa ekspertu grupa, un citi tehniskie standarti, ko Eiropas mērogā pieņēmusi 
Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas 
komiteja (CENELEC) un Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI) un 
pasaules mērogā — Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) un 
Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūts (EEIE).

(37) Datu koplietošana un izmantošana starp vairākiem dalībniekiem ir sensitīva, un tāpēc 
mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrāde, ieviešana un izmantošana 
būtu jāreglamentē ar attiecīgiem standartiem un protokoliem, kas nosaka kvalitātes, 
integritātes, drošības, privātuma un kontroles prasības. Datu pārvaldības stratēģijā 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš šādu datu apstrādei, koplietošanai un piekļuvei tiem, 
tostarp to pienācīgai pārvaldībai un trasējamībai, un būtu jāgarantē neaizsargātu grupu, 
tostarp personu ar invaliditāti, pacientu, bērnu, minoritāšu un migrantu datu pienācīga 
aizsardzība.

(38) Šajā regulā noteikto ētikas principu efektīva piemērošana lielā mērā būs atkarīga no tā, 
vai dalībvalstis būs izraudzījušās neatkarīgu valsts sektora iestādi, kas darbosies kā 
uzraudzības iestāde. Jo īpaši katrai valsts uzraudzības iestādei vajadzētu būt atbildīgai 
par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, ko uzskata par augsta riska 
tehnoloģijām, atbilstības novērtēšanu un uzraudzību, ņemot vērā šajā regulā noteiktos 
pienākumus. 

(39) Katra valsts uzraudzības iestāde ir atbildīga arī par šo tehnoloģiju pārvaldības 
regulēšanu. Tāpēc tām ir svarīga loma Savienības pilsoņu uzticēšanās un drošuma 
veicināšanā, kā arī demokrātiskas, plurālistiskas un taisnīgas sabiedrības veicināšanā. 

(40) Valstu uzraudzības iestādēm būtu jāiesaistās būtiskā un regulārā sadarbībā savā starpā, 
kā arī ar Eiropas Komisiju un citām attiecīgām Savienības iestādēm, struktūrām, 
birojiem un aģentūrām, lai garantētu saskaņotu pārrobežu darbību un nodrošinātu šo 
tehnoloģiju konsekventu izstrādi, ieviešanu un izmantošanu Savienībā saskaņā ar šajā 
regulā noteiktajiem ētikas principiem.  

(41) Valstu uzraudzības iestādēm būtu jānodrošina, ka apvienojas pēc iespējas vairāk 
ieinteresēto personu, piemēram, nozares pārstāvji, uzņēmumi, sociālie partneri, 
pētnieki, patērētāji un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un jānodrošina 
plurālistisks forums pārdomām un viedokļu apmaiņai, lai panāktu saprotamus un 
precīzus secinājumus nolūkā noteikt, kā tiek reglamentēta pārvaldība. 

(42) Papildus šīm valsts uzraudzības iestādēm būtu jāsniedz profesionālas administratīvas 
norādes un atbalsts izstrādātājiem, ieviesējiem un izmantotājiem, jo īpaši maziem un 
vidējiem uzņēmumiem vai jaunuzņēmumiem, kas saskaras ar problēmām attiecībā uz 
šajā regulā noteikto principu ievērošanu. 

(43) Trauksmes celšana vērš attiecīgo iestāžu uzmanību uz iespējamiem un faktiskiem 
Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, lai nepieļautu traumas, kaitējumu vai bojājumu, 
kas citādi rastos. Turklāt ziņošanas procedūras uzlabo informācijas plūsmu 
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uzņēmumos un organizācijās, tādējādi mazinot risku, ka tiek izstrādāti nepareizi vai 
kļūdaini produkti vai pakalpojumi. Uzņēmumiem un organizācijām, kas izstrādā, 
ievieš vai izmanto mākslīgo intelektu, robotiku un saistītās tehnoloģijas, tostarp 
attiecībā uz minēto tehnoloģiju izmantotajiem vai ģenerētajiem datiem, būtu jāizveido 
ziņošanas kanāli, un personas, kas ziņo par pārkāpumiem, būtu jāaizsargā pret 
atriebības iespēju.

(44) Nav iespējams paredzēt, cik strauji attīstīsies mākslīgais intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas, tostarp programmatūra, algoritmi un šādu tehnoloģiju izmantotie vai 
ģenerētie dati, kā arī tehniska mašīnmācīšanās, spriešanas procesi un citas 
tehnoloģijas, kas ir šīs attīstības pamatā. Tāpēc ir gan lietderīgi, gan nepieciešami 
izveidot pārskatīšanas mehānismu, saskaņā ar kuru papildus ziņošanai par regulas 
piemērošanu Komisijai ir regulāri jāiesniedz ziņojums par iespējamām izmaiņām šīs 
regulas piemērošanas jomā. 

(45) Tā kā šīs regulas mērķis, proti, izveidot ētikas principu tiesisko regulējumu attiecībā 
uz mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādi, ieviešanu un 
izmantošanu Savienībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet 
mēroga un ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes 
principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(46) Rīcību Savienības līmenī, kā izklāstīts šajā regulā, vislabāk varētu īstenot, izveidojot 
Eiropas Mākslīgā intelekta aģentūru. Šādai struktūrai būtu būtiska nozīme valsts 
uzraudzības iestāžu pilnvaru un darbību koordinēšanā katrā dalībvalstī, nosakot 
objektīvus kritērijus mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju riska 
novērtēšanai, izstrādājot un izsniedzot sertifikātu par atbilstību šajā regulā 
noteiktajiem ētikas principiem, atbalstot regulāru informācijas apmaiņu ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām un pilsonisko sabiedrību, ar starptautiskās sadarbības 
palīdzību popularizējot Savienības pieeju un visā pasaulē nodrošinot konsekventu 
reakciju uz iespējām un riskiem, kas raksturīgi šīm tehnoloģijām.
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. pants
Nolūks 

Šīs regulas nolūks ir izveidot ētikas principu tiesisko regulējumu mākslīgā intelekta, robotikas 
un saistīto tehnoloģiju izstrādei, ieviešanai un izmantošanai Savienībā. 

2. pants
Piemērošanas joma

Šī regula attiecas uz Savienībā izstrādātu, ieviestu un izmantotu mākslīgo intelektu, robotiku 
un saistītajām tehnoloģijām, tostarp programmatūru, algoritmiem un šādu tehnoloģiju 
izmantotajiem vai ģenerētajiem datiem.

3. pants
Ģeogrāfiskais tvērums

Šo regulu piemēro mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām, ja kādu no 
to daļām izstrādā, ievieš vai izmanto Savienībā, neatkarīgi no tā, vai šādu tehnoloģiju 
izmantotā vai izstrādātā programmatūra, algoritmi vai dati atrodas ārpus Savienības vai tiem 
nav konkrētas ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

4. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) “mākslīgais intelekts” ir programmatūras sistēmas, kas inter alia vāc, apstrādā un interpretē 
strukturētus vai nestrukturētus datus, identificē likumsakarības un izveido modeļus, lai 
izdarītu secinājumus vai, pamatojoties uz šādiem secinājumiem, veiktu darbības fiziskajā vai 
virtuālajā vidē;

b) “robotika” ir tehnoloģijas, kas ļauj mašīnām veikt uzdevumus, kurus tradicionāli veic 
cilvēki, tostarp izmantojot mākslīgo intelektu vai saistītās tehnoloģijas; 

c) “saistītās tehnoloģijas” ir tehnoloģijas, kas ļauj programmatūrai daļēji vai pilnīgi autonomi 
kontrolēt fizisku vai virtuālu procesu, tehnoloģijas, kas spēj identificēt personas vai personu 
īpašas iezīmes, izmantojot to biometriskos datus, un tehnoloģijas, kas kopē vai citādi izmanto 
cilvēka pazīmes;

d) “programmatūra” ir instrukciju kopums, kas izteikts ar kodu un ir vajadzīgs, lai dators 
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varētu darboties un pildīt uzdevumus;

e) “algoritmi” ir modelis aprēķiniem vai citām problēmu risināšanas operācijām, ko veic ar 
programmatūru, izpildot kādu uzdevumu;

f) “dati” ir koda formā noglabāta informācija;

g) “izstrāde” ir algoritmu veidošana un projektēšana, programmatūras rakstīšana un 
projektēšana un datu vākšana, uzglabāšana un pārvaldība, lai radītu vai apmācītu mākslīgo 
intelektu, robotiku un saistītās tehnoloģijas vai lai radītu jaunu pielietojumu esošam 
mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām; 

h) “izstrādātājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas pieņem lēmumus, ar kuriem 
nosaka un kontrolē mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes gaitu vai 
veidu;

i) “ieviešana” ir mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju darbināšana un 
pārvaldība, kā arī to laišana tirgū vai citāda to pieejamības nodrošināšana lietotājiem;

j) “ieviesējs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ir iesaistīta mākslīgā intelekta, 
robotikas un saistīto tehnoloģiju ieviešanā un kam ir darbināšanas vai vadības funkcija;

k) “izmantošana” ir jebkura darbība, kas saistīta ar mākslīgo intelektu, robotiku un saistītajām 
tehnoloģijām, izņemot izstrādi vai ieviešanu;

l) “izmantotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas lieto mākslīgo intelektu, robotiku un 
saistītās tehnoloģijas, bet tās neizstrādā un neievieš;

m) “aizspriedums” ir personas vai personu grupas stereotipiska vai neobjektīva personiska vai 
sociāli noteikta uztvere, kas izriet no šo personu personīgajām iezīmēm;

n) “diskriminācija” ir jebkāda atšķirīga attieksme pret personu vai personu grupu tāda iemesla 
dēļ, kam nav objektīva vai saprātīga pamatojuma un kas tādēļ ir aizliegts ar Savienības tiesību 
aktiem;

o) “trauma vai kaitējums” ir fizisks, emocionāls vai garīgs pāridarījums, aizspriedums, 
diskriminācija vai stigmatizācija, ciešanas, ko izraisa iekļautības un daudzveidības trūkums, 
finansiāli vai ekonomiski zaudējumi, darba vai izglītības iespēju zaudēšana, nepamatoti 
izvēles brīvības ierobežojumi, maldīga pārliecība, kaitējums videi un jebkāds Savienības 
tiesību aktu pārkāpums, kas kaitē personai;

p) “pārvaldība” ir veids, kā nodrošināt, ka izstrādātāji, ieviesēji un izmantotāji pieņem un 
ievēro visaugstākos standartus un attiecīgos uzvedības protokolus, pamatojoties uz oficiāliem 
noteikumiem, procedūrām un vērtībām, un kas ļauj viņiem pienācīgi risināt ētikas jautājumus, 
tiklīdz tie rodas vai pirms tam.
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5. pants
Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētikas principi

1. Savienībā izstrādāts, ieviests un izmantots mākslīgais intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas, tostarp programmatūra, algoritmi un šādu tehnoloģiju izmantotie vai ģenerētie 
dati, ir saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem ētikas principiem.

2. Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, algoritmu un 
šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādē, ieviešanā un izmantošanā pilnībā 
ievēro Hartā minēto cilvēka cieņu un pamattiesības.

3. Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, algoritmu un 
šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādi, ieviešanu un izmantošanu veic 
iedzīvotāju interesēs. Jo īpaši ņem vērā šādu tehnoloģiju potenciālu un to sniegtās iespējas, 
vienmēr ievērojot vajadzību aizsargāt un veicināt sabiedrības sociālo, vides un ekonomisko 
labklājību.

6. pants
Antropocentrisks un cilvēka radīts mākslīgais intelekts 

1. Mākslīgo intelektu, robotiku un saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūru, algoritmus 
un šādu tehnoloģiju izmantotos un ģenerētos datus, izstrādā, ievieš un izmanto 
antropocentriskā veidā, lai veicinātu demokrātiskas, plurālistiskas un taisnīgas sabiedrības 
pastāvēšanu, aizsargājot cilvēka autonomiju un lēmumu pieņemšanu un nodrošinot cilvēka 
varu pār tiem.

2. Šā panta 1. punktā uzskaitītās tehnoloģijas izstrādā, ievieš un izmanto tā, lai jebkurā laikā 
garantētu pilnīgu cilvēka uzraudzību, jo īpaši, ja minētā izstrāde, ieviešana vai izmantošana 
rada risku pārkāpt šajā regulā izklāstītos ētikas principus.

3. Šā panta 1. punktā uzskaitītās tehnoloģijas izstrādā, ievieš un izmanto tā, lai jebkurā brīdī 
cilvēks varētu atgūt pilnīgu kontroli, tostarp mainot vai apturot minētās tehnoloģijas, ja 
izstrāde, ieviešana vai izmantošana rada risku pārkāpt šajā regulā izklāstītos ētikas principus.

7. pants
Riska novērtējums 

1. Šajā regulā mākslīgo intelektu, robotiku un saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūru, 
algoritmus un šādu tehnoloģiju izmantotos vai ģenerētos datus, kas rada būtisku risku pārkāpt 
šajā regulā izklāstītos ētikas principus, uzskata par augsta riska tehnoloģijām.

2. Ja mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas tiek uzskatītas par augsta riska 
tehnoloģijām, novērtējumu par šo tehnoloģiju atbilstību šajā regulā noteiktajiem pienākumiem 
veic un uzrauga 14. pantā minētās valsts uzraudzības iestādes.
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3.  Neskarot šā panta 1. punktu, mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp 
programmatūras, algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, riska 
novērtējumu veic, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas saskaņoti Savienības līmenī un 
atbilst piemērojamajiem nozaru tiesību aktiem.

8. pants
Drošības parametri, pārredzamība un pārskatatbildība

1. Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, algoritmu un 
šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādāšanā, ieviešanā vai izmantošanā 
Savienībā tiek nodrošināts, ka netiek pārkāpti šajā regulā noteiktie ētikas principi. Konkrēti tie 
tiek:

a) izstrādāti, ieviesti un konsekventi izmantoti tā, lai tiem nebūtu citu mērķu un lai tie veiktu 
tikai tās darbības, kurām tie ir paredzēti; 

b) izstrādāti, ieviesti un izmantoti noturīgā veidā, lai tie gādātu par pienācīgu drošības līmeni 
un tādu, kas novērš jebkādu tehnisku vājo vietu izmantošanu negodīgos vai nelikumīgos 
nolūkos;

c) izstrādāti, ieviesti un izmantoti drošā veidā, kas nodrošina aizsardzības pasākumus, kuri 
ietver rezerves plānu un rīcību šajā regulā noteikto ētikas principu pārkāpuma riska gadījumā;

d) izstrādāti, ieviesti un izmantoti tādā veidā, kas nodrošina pārliecību, ka darbība ir uzticama 
attiecībā uz mērķu sasniegšanu un paredzēto darbību veikšanu, tostarp nodrošinot, ka visas 
operācijas ir reproducējamas; 

e) izstrādāti, ieviesti un izmantoti tādā veidā, kas nodrošina, ka konkrēto tehnoloģiju virzība 
uz mērķi un darbību izpilde ir precīza; ja nevar izvairīties no gadījuma neprecizitātēm, 
sistēma ar attiecīgu atrunu informē ieviesējus un izmantotājus par kļūdu un neprecizitāšu 
iespējamību; 

f) izstrādāti, ieviesti un izmantoti viegli izskaidrojamā veidā, lai nodrošinātu iespēju pārskatīt 
tehnoloģiju tehniskos procesus;

g) izstrādāti, ieviesti un izmantoti tādā veidā, lai tie spētu brīdināt izmantotājus, ka tie 
mijiedarbojas ar mākslīgā intelekta sistēmām, pienācīgi atklājot mākslīgā intelekta 
izstrādātājiem, ieviesējiem un izmantotājiem šo sistēmu spējas, precizitāti un ierobežojumus; 

h) saskaņā ar 6. panta 3. punktu izstrādāti, ieviesti un izmantoti tādā veidā, kas a) līdz g) 
apakšpunktā noteikto drošuma pazīmju neievērošanas gadījumā ļauj uz laiku atslēgt attiecīgās 
tehnoloģijas un atgriezties pie agrāka darbības režīma.

2. Saskaņā ar 6. panta 2. punktu 1. punktā minētās tehnoloģijas izstrādā, ievieš un izmanto 
pārredzamā un izsekojamā veidā, lai to elementi, procesi un posmi tiktu dokumentēti atbilstīgi 
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visaugstākajiem standartiem un lai 14. pantā minētajām valsts uzraudzības iestādēm būtu 
iespējams novērtēt šādu tehnoloģiju atbilstību šajā regulā noteiktajiem pienākumiem. Jo īpaši 
šo tehnoloģiju izstrādātājs, ieviesējs vai izmantotājs ir atbildīgs par 1. punktā izklāstītajām 
drošuma pazīmēm un spēj pierādīt atbilstību tām.

3. Šā panta 1. punktā minēto tehnoloģiju izstrādātājs, ieviesējs vai izmantotājs nodrošina, ka 
pasākumus, kas veikti, lai panāktu atbilstību 1. punktā izklāstītajām drošuma pazīmēm, var 
revidēt 14. pantā minētās valsts uzraudzības iestādes. 

4. Uzskata, ka izmantotāji ir izpildījuši šajā pantā noteiktos pienākumus, ja mākslīgais 
intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūra, algoritmi un šādu 
tehnoloģiju izmantotie un ģenerētie dati, tiek izmantoti godprātīgi un nekādā veidā nav 
pretrunā šajā regulā noteiktajiem ētikas principiem. 

9. pants
Aizspriedumu un diskriminācijas izslēgšana 

1. Jebkura programmatūra, algoritms vai dati, ko izmanto vai ģenerē Savienībā izstrādāts, 
ieviests vai izmantots mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, ir tādi, kas 
nodrošina cilvēka cieņas ievērošanu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem.

2. Programmatūra, algoritms vai dati, ko izmanto vai ģenerē Savienībā izstrādāts, ieviests vai 
pielietots mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, nerada aizspriedumus un, 
neskarot 3. punktu, nediskriminē tādu iemeslu dēļ kā rase, dzimums, seksuālā orientācija, 
grūtniecība, invaliditāte, fiziskās vai ģenētiskās īpašības, vecums, nacionālā minoritāte, 
etniskā vai sociālā izcelsme, valoda, reliģija vai ticība, politiskie uzskati vai pilsoniskā 
līdzdalība, pilsonība, civilais vai ekonomiskais statuss, izglītība vai sodāmība.  

3. Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta un neskarot Savienības tiesību aktus, kas 
reglamentē nelikumīgu diskrimināciju, jebkāda atšķirīga attieksme pret personām vai personu 
grupām var būt pamatota tikai tad, ja ir objektīvs, saprātīgs un leģitīms mērķis, kas ir gan 
samērīgs, gan nepieciešams, ciktāl nepastāv alternatīva, kura mazāk kavētu vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu. 

10. pants
Sociālā atbildība un dzimumu līdzsvars 

1. Mākslīgo intelektu, robotiku un saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūru, algoritmus 
un šādu tehnoloģiju izmantotos un ģenerētos datus, izstrādā, ievieš un izmanto Savienībā 
saskaņā ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, principiem un vērtībām tādā veidā, kas 
nodrošina optimālus sociālos, vides un ekonomiskos rezultātus un netraumē vai nerada 
nekāda veida kaitējumu indivīdiem vai sabiedrībai.
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2. Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju, tostarp programmatūras, algoritmu un 
šādu tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu, izstrādāšana, ieviešana vai izmantošana 
Savienībā notiek sociāli atbildīgā veidā. Jo īpaši šāds veids nozīmē, ka šādas tehnoloģijas 
tiek: 

a) izstrādātas, ieviestas un izmantotas tādā veidā, kas palīdz uzlabot individuālo attīstību, 
kolektīvo labjutību un veselīgu demokrātijas darbību, neiejaucoties politiskajos procesos, 
lēmumu pieņemšanā un vēlēšanās un nesekmējot dezinformācijas izplatīšanu; 

b) izstrādātas, ieviestas un izmantotas tā, lai veicinātu taisnīgas sabiedrības izveidi, palīdzot 
uzlabot iedzīvotāju veselību un labjutību, veicinot vienlīdzību ekonomisko, sociālo un 
politisko iespēju radīšanā un pieejamībā un ievērojot darba ņēmēju tiesības; 

c) izstrādātas, ieviestas un izmantotas tādā veidā, kas veicina publiskas debates, papildina un 
stiprina cilvēku kognitīvās prasmes, veicina kvalitatīvu izglītību un daudzvalodību, vienlaikus 
atspoguļojot Savienības kultūras daudzveidību;  

d) izstrādātas, ieviestas un izmantotas dzimumu ziņā līdzsvarotā veidā, kas samazina 
dzimumu nevienlīdzību, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visiem;

e) izstrādātas, ieviestas un izmantotas tādā veidā, kas palīdz mazināt digitālo plaisu starp 
reģioniem, vecuma grupām un sociālajām klasēm, veicināt digitālo pratību un prasmes, 
inovāciju un radošumu, vienlaikus ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības;

3. Savienība un tās dalībvalstis veicina pētniecības projektus, kuru mērķis ir nodrošināt uz 
mākslīgo intelektu, robotiku un saistītajām tehnoloģijām balstītus risinājumus, ar ko cenšas 
veicināt sociālo iekļaušanu, plurālismu, solidaritāti, taisnīgumu, vienlīdzību un sadarbību.

4. Savienībā izstrādāta, ieviesta un izmantota mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju, tostarp programmatūras, algoritmu un šādu tehnoloģiju izmantoto un ģenerēto 
datu, visuresošas klātbūtnes sociālo ietekmi uzrauga 14. pantā minētās valstu uzraudzības 
iestādes, lai novērstu traucējošu ietekmi uz sociālu aktivitāti un sociālajām attiecībām, kā arī 
sociālo prasmju pasliktināšanos.

11. pants
Nekaitīgums videi un ilgtspēja 

1. Mākslīgo intelektu, robotiku un saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūru, algoritmus 
un šādu tehnoloģiju izmantotos un ģenerētos datus, izstrādā, ievieš vai izmanto Savienībā 
saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, principiem un vērtībām tā, lai nodrošinātu optimālus 
videi draudzīgus rezultātus un līdz minimumam samazinātu to ietekmi uz vidi to dzīves ciklā 
un visā piegādes ķēdē, un lai atbalstītu klimatneitralitātes un aprites ekonomikas mērķu 
sasniegšanu. 
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2. Savienība un tās dalībvalstis veicina un atbalsta pētniecības projektus, kuru mērķis ir 
nodrošināt uz mākslīgo intelektu, robotiku un saistītajām tehnoloģijām balstītus risinājumus, 
kas cenšas atrisināt vides problēmas, piemēram, atkritumu radīšanu, oglekļa dioksīda pēdu, 
klimata pārmaiņas un vides degradāciju. 

3. Valsts uzraudzības iestādes, kas minētas 14. pantā, novērtē mākslīgo intelektu, robotiku un 
saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūru, algoritmus un šādu tehnoloģiju izmantotos un 
ģenerētos datus, attiecībā uz to nekaitīgumu videi un ilgtspēju, nodrošinot, ka tiek ieviesti 
pasākumi, lai mazinātu to vispārējo ietekmi attiecībā uz dabas resursiem, enerģijas patēriņu, 
atkritumu radīšanu, oglekļa dioksīda pēdu, klimata pārmaiņām un vides degradāciju.

12. pants
Privātums un biometrija 

1. Personas datu, tostarp personas datu, kas iegūti no nepersondatiem un biometriskajiem 
datiem, apstrādi, ko veic saistībā ar šo regulu, veic saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 un 
Direktīvu 2002/58/EK. 

2. Saskaņā ar 5. panta 2. punktu, ja dalībvalstu publiskās iestādes ievieš vai izmanto 
attālinātas atpazīšanas tehnoloģijas, piemēram, biometriju, lai reaģētu uz valsts mēroga 
ārkārtas situāciju, minētās iestādes nodrošina, ka šāda ieviešana vai izmantošana attiecas tikai 
uz konkrētiem mērķiem, ir ierobežota laikā un tiek veikta, pienācīgi ievērojot Hartā minēto 
cilvēka cieņu un pamattiesības.

13. pants
Pārvaldība 

1. Mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, kas izstrādātas, ieviestas vai 
izmantotas Savienībā, atbilst attiecīgajiem pārvaldības standartiem, ko noteikušas 14. pantā 
minētās valstu uzraudzības iestādes saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, principiem un 
vērtībām.

2. Datus, ko izmanto vai ģenerē mākslīgais intelekts, robotika un saistītās tehnoloģijas, kas 
izstrādātas, ieviestas vai pielietotas Savienībā, pārvalda izstrādātāji, ieviesēji un izmantotāji 
saskaņā ar attiecīgajiem 1. punktā minētajiem standartiem, kā arī attiecīgās nozares vai 
uzņēmējdarbības protokoliem. Jo īpaši izstrādātāji un ieviesēji, ja iespējams, veic to ārējo datu 
avotu kvalitātes pārbaudes, kurus izmanto mākslīgais intelekts, robotika un saistītās 
tehnoloģijas, un ievieš uzraudzības mehānismus datu vākšanai, glabāšanai, apstrādei un 
izmantošanai.

3.  Neskarot to personu datu pārnesamības un citas tiesības, kuru mākslīgā intelekta, robotikas 
un saistīto tehnoloģiju izmantošana ir ģenerējusi datus, tādu datu vākšana, glabāšana, 
apstrāde, koplietošana un piekļuve tiem, kurus izmanto vai rada mākslīgais intelekts, robotika 
un saistītās tehnoloģijas, kas izstrādātas, ieviestas vai izmantotas Savienībā, atbilst 
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attiecīgajiem 1. punktā minētajiem standartiem, kā arī attiecīgās nozares vai uzņēmējdarbības 
protokoliem. Jo īpaši izstrādātāji un ieviesēji nodrošina, ka minētos protokolus piemēro 
mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrādes un ieviešanas laikā, skaidri 
nosakot prasības attiecībā uz šo tehnoloģiju izmantoto vai ģenerēto datu apstrādi un piekļuves 
piešķiršanu tiem, kā arī apstrādes mērķi, darbības jomu un adresātus un piekļuves piešķiršanu 
šādiem datiem, kuri visi vienmēr ir pārbaudāmi un trasējami.

14. pants
Uzraudzības iestādes

1. Katra dalībvalsts izraugās neatkarīgu valsts sektora iestādi, kas ir atbildīga par šīs regulas 
piemērošanas uzraudzību (“uzraudzības iestāde”). Saskaņā ar 7. panta 1. un 2. punktu katra 
valsts uzraudzības iestāde ir atbildīga par novērtējumu, vai mākslīgais intelekts, robotika un 
saistītās tehnoloģijas, tostarp programmatūra, algoritmi un dati, ko izmanto vai ģenerē šādas 
Savienībā izstrādātas, ieviestas vai pielietotas tehnoloģijas, ir augsta riska tehnoloģijas, un, ja 
tā ir, par to atbilstības šajā regulā izklāstītajiem ētikas principiem novērtēšanu un uzraudzību.

2. Valsts uzraudzības iestādes palīdz nodrošināt šīs regulas konsekventu piemērošanu visā 
Savienībā. Šajā nolūkā dalībvalstu uzraudzības iestādes sadarbojas savā starpā, ar Komisiju 
un citām attiecīgām Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši attiecībā 
uz 13. panta 1. punktā minēto pārvaldības standartu noteikšanu.

3. Valsts uzraudzības iestādes ir atbildīgas par pārvaldības standartu piemērošanas 
mākslīgajam intelektam, robotikai un saistītajām tehnoloģijām uzraudzību, tostarp 
sadarbojoties ar pēc iespējas lielāku ieinteresēto personu skaitu. Šajā nolūkā uzraudzības 
iestādes katrā dalībvalstī nodrošina forumu regulārai viedokļu apmaiņai ar ieinteresētajām 
personām.

4. Valsts uzraudzības iestādes sniedz profesionālus un administratīvus norādījumus un 
atbalstu saistībā ar šajā regulā izklāstīto ētikas principu vispārēju īstenošanu, tostarp maziem 
un vidējiem uzņēmumiem vai jaunuzņēmumiem.

5. Katra dalībvalsts līdz [OV: lūgums ievietot datumu — viens gads pēc stāšanās spēkā] 
paziņo Eiropas Komisijai tiesību normas, ko tā pieņem saskaņā ar šo pantu, un nekavējoties 
— visus turpmākos grozījumus, kas tās ietekmē.

6. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šajā regulā noteikto ētikas 
principu īstenošanu. Dalībvalstis gan Savienības, gan valstu līmenī atbalsta attiecīgās 
ieinteresētās personas un pilsonisko sabiedrību to centienos nodrošināt savlaicīgu, ētisku un 
labi informētu reakciju uz jaunajām iespējām un problēmām, jo īpaši tām, kam ir pārrobežu 
raksturs un kas izriet no tehnoloģiju attīstības saistībā ar mākslīgo intelektu, robotiku un 
saistītajām tehnoloģijām.
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15. pants
Ziņošana par pārkāpumiem un ziņojošo personu aizsardzība

Ziņošanai par šīs regulas pārkāpumiem un to personu aizsardzībai, kas ziņo par šādiem 
pārkāpumiem, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/19373.

16. pants
Grozījumi Direktīvā (ES) 2019/1937

Direktīvu (ES) 2019/1937 groza šādi:

(1) Direktīvas 2. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“xi) mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju izstrāde, ieviešana un 
izmantošana.”

(2) Pielikuma I daļai pievieno šādu punktu:

“K. 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta xi) punkts – mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto 
tehnoloģiju izstrāde, ieviešana un izmantošana.

“xxi) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula [XXX] par mākslīgā intelekta, robotikas un 
saistīto tehnoloģiju izstrādes, ieviešanas un izmantošanas ētikas principiem”.”

17. pants
Pārskatīšana 

Komisija regulāri pārskata mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju attīstību, 
tostarp programmatūru, algoritmus un šādu tehnoloģiju izmantotos vai ģenerētos datus, un 
līdz [OV: lūgums ievietot datumu — trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi 
trijos gados iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 
komitejai ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, tostarp novērtējumu par šīs regulas 
piemērošanas jomas iespējamām izmaiņām.

18. pants
Stāšanās spēkā 

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no XX.

2. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs saskaņā ar 
Eiropas Savienības dibināšanas līgumu.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu 
aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.).
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PASKAIDROJUMS

1982. gadā uzņemtās mākslas filmas „Pa asmeni skrejošais“ dialogā starp Reičelu (replikanti, 
kura strādā uzņēmumā, kas ražo „replikantus“ — humanoīdus robotus ar prāta spējām) un 
Dekardu (algotni, kurš pelna iztiku, likvidējot kontroli zaudējušos replikantus), viņa saka:

-„Tev šķiet, ka mūsu darbs nenes ieguvumus cilvēkiem“.

Savukārt, viņš atbild:

-„Replikanti ir tādi paši kā citas mašīnas — viņi vai nu nes ieguvumus, vai arī rada riskus. Ja 
viņi nes ieguvumus, tā nav mana problēma“.

Ieguvumi un riski

Plaša mēroga mākslīgā intelekta ieviešana visās iekārtās, ar kurām mēs mijiedarbojamies 
mūsu publiskajā, darba un sociālajā sfērā, paredz un nozīmē tādu tehnoloģiskās attīstības 
lēcienu, kuru var salīdzināt tikai ar rūpniecisko revolūciju. Dzīve nekad nebūs tāda kā 
iepriekš, notiks ļoti būtiskas izmaiņas darba tirgū, saistībā ar valsts sektora iestādēm, 
personīgajās attiecībās un pat mūsu mājas dzīvē. Iedomāsimies tikai par to, ko nozīmē 
„lietiskais internets“ visos aparātos mūsu mājās. Šāda mēroga tehnoloģisks lēciens rada 
pretrunu, kuru minēja „Pa asmeni skrejošais“ savā atbildē, proti, jebkura tehnoloģija rada gan 
ieguvumus, gan arī riskus. Ja runājam par mākslīgo intelektu, tā radītie ieguvumi un/vai riski 
sasniedz nepieredzētus mērogus, ņemot vērā tam raksturīgo potenciālu. 

Eiropas Savienības nozīme tiesiskā regulējuma izstrādē

Taču valsts pārvaldes iestādēm saskaroties ar šo parādību, tās nevar saglabāt tādu pašu 
profesionālo cinismu, kā Dekards. Konkrētāk, Eiropas Parlamentam ir svarīgi gan sekmēt 
potenciālu, kas piemīt šīm tehnoloģijām Eiropas labklājības un konkurētspējas sekmēšanai, 
gan arī kontrolēt tām piemītošos riskus vai paredzēt sekas, ja kāds no šiem riskiem pārvērstos 
realitātē. Šajā nolūkā mēs vēlamies izrādīt iniciatīvu tāda ētiska sliekšņa juridiskajā 
noteikšanā, kas, no vienas puses, pasargās Eiropas iedzīvotājus no iespējamiem negatīviem 
faktoriem, kuri ir saistīti ar šo tehnoloģisko attīstību, un, no otras puses, rūpēsies par to, lai 
uzticēšanās mākslīgā intelekta pievienotā vērtība pasaulē arvien pieaugtu. Šādam ētiskam 
slieksnim jāatbilst Eiropas principiem un vērtībām, kas atspoguļotas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, un jābūt saskaņotam arī ar mūsu civilizācijas attīstības scenāriju. Šo 
normu pamatā jābūt humānai un antropocentriskai tehnoloģiskās attīstības pieejai. Šis 
regulējums jāpiemēro ne tikai Eiropā ieviestajam mākslīgajam intelektam, bet arī jānosaka kā 
obligāta prasībai jebkuram, kas vēlas darboties Savienībā.

Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir kopīgi jāveido šis tiesību un pienākumu satvars. Ja 
dalībvalstis izstrādās virkni noteikumu bez kopēja satvara, tas varētu radīt traucējumus 
vienotajā tirgū un kavēt mūs kopīgos pūliņus sasniegt vadošo pozīciju pasaules tehnoloģiskajā 
jomā. Izveidojot Eiropas aģentūru, kuras uzdevums būtu uzraudzīt šo noteikumu izstrādi, 
varētu sekmēt tiesiskā un tehniskā regulējuma saskaņošanu katrā no dalībvalstīm. 
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Elastīgs un tālredzīgs regulējums

Tiem, kuri uzskata, ka šī sektora struktūru ir jāatstāj pašregulācijas ziņā, varētu noderēt 
sākotnējs dialogs, kurš demonstrētu arī sabiedrības iesaistīšanās nepieciešamību, kas 
aizsargātu mērķus, kuri pārsniedz ekonomisko rentabilitāti. Eiropas publiskajām iestādēm ir 
jārūpējas arī par tādu citu mērķu aizsardzību kā diskriminācijas (jebkura iemesla dēļ) 
novēršana lēmumu pieņemšanā, šo tehnoloģisko izmaiņu potenciāla izmantošana taisnīgākas 
sabiedrības veidošanā (īpaši pievēršoties dzimumu nevienlīdzības mazināšanai) un 
ilgtspējīgākas vides panākšanā. Saistībā ar šiem pēdējiem jautājumiem, Eiropas publiskajām 
iestādēm tekstā paredzētas skaidras pilnvaras.

Šī regulējuma mērķis ir arī augsts prasību līmenis kopā ar normatīvu vienkāršību, izvairoties 
no samudžinātām regulatīvām sistēmām un/vai pārmērīgas birokrātijas, ar ko saskartos 
attiecīgie dalībnieki. Tāpat ir jāpanāk pietiekami elastīgs satvars, lai iekļautu šos sasniegumus 
ārkārtīgi mainīgā realitātē, vienlaikus ļaujot nozarēs izstrādāt normas, kuras attiecas uz 
konkrētākām situācijām.

Visaptveroša saskaņošana, izveidojot valstu uzraudzības struktūras

Ir paredzēts, ka šis regulējums paplašinās uzraudzību, aptverot visus ļoti sarežģītas 
tehnoloģijas izstrādes posmus. Šā regulējuma normatīvajā daļā ir paredzēti noteikumi 
tehnoloģijas izstrādei, ieviešanai un pašas tehnoloģijas attīstībai ar mašīnmācīšanās (machine-
learning) vai dziļās mācīšanās ( deep-learning) palīdzību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta riska 
novēršanai saistībā ar tehnoloģijām, kuras tiek definētas kā augsta riska tehnoloģijas, proti, 
gadījumos, kad pastāv augsts risks radīt papildu negatīvas sekas un/vai kad ir iesaistīti 
sensitīvi jautājumi, kuriem nepieciešama īpaša aizsardzība, un šie jautājumi paši par sevi 
raksturo šo attiecīgo klauzulu. Tiek iekļauti arī individuālajām tiesībām tik sensitīvi jautājumi 
kā attālinātas atpazīšanas tehnikas, paredzot to izmantošanai daudzus aizsardzības pasākumus. 
Tāpat tiek iekļauts ļoti stingrs satvars attiecībā uz materiāliem un laiku, lai publiskās iestādes 
varētu šādas tehnikas izmantot tikai un vienīgi ārkārtas situācijās. 

Šīs klauzulas mērķis ir arī panākt plašas sabiedrības un īpaši skartāko un ietekmētāko personu 
un grupu dalību šī tiesiskā regulējuma izstrādē, ieviešanā, kontrolē un uzraudzībā.  Tekstā ir 
paredzētas pilnvaras visām valstu uzraudzības struktūrām, kuru izveidošanu paredz šī pati 
norma, lai ņemtu vērā vajadzīgo un periodisko pilsoniskās sabiedrības konkurenci. Tāpat tiek 
noteiktas stingras prasības mākslīgā intelekta izgudrotājiem, operatoriem un izmantotājiem 
pārredzamības un pārskatatbildības jomā. Līdzīgi tiek ietverti pilsoniskās uzvedības 
pienākumi izmantotājiem un viņu nepieciešamā aizsardzība, labticīgi izmantojot šīs 
tehnoloģijas.

Saprotamība, pārredzamība, pārskatatbildība, atbildība un pārvaldība

Mēs joprojām esam ļoti tālu no tā, lai kāds algoritms varētu padarīt par realitāti tā dēvētās 
psihovēstures rašanos, par kuru grāmatā „Fonds“ rakstīja Aizeks Azimovs. Tomēr pats brīvas 
gribas princips, kurš ir nesaraujami saistīts ar cilvēka dzīvi, šķiet, šobrīd netiek apdraudēts;  
pat ne tad, kad mēģinām paredzēt vēstures lielo virzienu rašanos. Mēs kā demokrātiskās varas 
pārstāvji gādāsim, lai lielie un mazie lēmumi, kuri tiek pieņemti ar mākslīgā intelekta 
palīdzību, neizrietētu no nesaprotamām un nepieejamām matemātiskām formulām. 
Saprotamība, pārredzamība, pārskatatbildība un atbildība būs tāda mākslīgā intelekta 



32/32 PR\1203395ESLV.docx

LV

neatņemamas sastāvdaļas, kurš tiks ieviests un darbosies Eiropas Savienībā.

Noslēgumā, Eiropas Savienības mērķis ir kļūt par telpu, kurā pastāv nepieciešamais līdzsvars 
starp iedzīvotāju tiesību aizsardzību un tehnoloģiskās attīstības stiprināšanu. Mūsu 
regulējumam un tā izstrādei, ko veiks uzraudzības struktūra(-s), ir jāsniedz piemērs pārējai 
pasaulei, un tam vajadzētu būt pirmajam solim ceļā uz šīs parādības pienācīgu pārvaldību 
globālā līmenī.


