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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās 
atbildības režīmu

(2020/2014(INL))

Eiropas Parlaments,

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

– ņemot vērā Padomes 1985. gada 25. jūlija Direktīvu 85/374/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar 
trūkumiem, 

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

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

– 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 autonomo ieroču sistēmām4,

– ņemot vērā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par visaptverošu Eiropas rūpniecības 
politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku5,

– ņemot vērā 2020. gada 12. februāra rezolūciju par automatizētiem lēmumu pieņemšanas 
procesiem: patērētāju aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites 
nodrošināšana6,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 25. aprīļa paziņojumu "Mākslīgais intelekts Eiropai" 
(COM(2018)0237),

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 7. decembra paziņojumu "Koordinētais mākslīgā 
intelekta plāns" (COM(2018)0795),

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada 8. aprīļa paziņojumu "Vairojot uzticēšanos 

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(2019)0081.
6 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0032.
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antropocentriskam mākslīgajam intelektam" (COM(2019)0168),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra "Balto grāmatu par mākslīgo intelektu. 
Eiropiska pieeja — izcilība un uzticēšanās",

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 19. februāra ziņojumu par mākslīgo intelektu, lietu 
internetu un robotiku drošuma un atbildības aspektā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta STOA 2016. gada jūnija politikas 
ziņojumu par juridiskiem un ētiskiem apsvērumiem saistībā ar robotiku,

– ņemot vērā ES iekšpolitikas ģenerāldirektorāta 2016. gada oktobra pētījumu Juridiskajai 
komitejai "Eiropas civiltiesību noteikumi robotikā",

– ņemot vērā Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupas 2019. gada 8. aprīļa 
ziņojumu "Ētikas pamatnostādnes uzticamam MI",

– ņemot vērā Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupas 2019. gada 8. aprīļa 
ziņojumu "Mākslīgā intelekta definīcija: galvenās iespējas un jomas",

– ņemot vērā Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupas 2019. gada 26. jūnija 
ziņojumu "Politikas un ieguldījumu ieteikumi uzticama mākslīgā intelekta jomā",

– ņemot vērā Atbildības un jauno tehnoloģiju ekspertu grupas Jauno tehnoloģiju 
apakšgrupas 2019. gada 21. novembra ziņojumu "Atbildība par mākslīgo intelektu un 
citām jaunām digitālajām tehnoloģijām",

– ņemot vērā Reglamenta 47. un 54. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Transporta un tūrisma 
komitejas atzinumu,

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

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

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

C. tā kā atbildības par netiešu kaitējumu vai zaudējumiem noteikšana un attiecināšana 
parasti tiek veikta, pamatojoties uz režīmu, kas paredz atbildību par vainu, principiem; 
tā kā dalībvalstu likumdevējs vai tiesas daudzos gadījumos atbildības režīmus ir 
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pielāgojušas dažādām vajadzībām, piemēram, jaunajām tehnoloģijām;

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

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

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

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

Ievads

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

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

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

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

Atbildība un mākslīgais intelekts

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

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

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

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

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

Ieviesēja atbildība

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

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

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

Atšķirīgi atbildības noteikumi par dažādiem riskiem

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

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

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

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

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

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

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

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

Noslēguma aspekti

21. lūdz Komisiju, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu, 
iesniegt priekšlikumu regulai par atbildību par mākslīgā intelekta sistēmu darbību, 
ņemot vērā ieteikumus šā dokumenta pielikumā;

22. uzskata, ka prasītajam priekšlikumam nebūs finansiālas ietekmes;

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos izstrādātos ieteikumus 
nosūtīt Komisijai un Padomei. 

7 OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp.
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PIELIKUMS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMAM.
SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS 
IZSTRĀDEI PAR ATBILDĪBU PAR MĀKSLĪGĀ INTELEKTA SISTĒMU DARBĪBU

A. PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

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

 patiesa vienotā digitālā tirgus izveidei vajadzīga pilnīga saskaņošana, pieņemot 
regulu;

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

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

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

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

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

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par atbildību par mākslīgā intelekta sistēmu darbību

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 atzinumu1,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru2,

tā kā:

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

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

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

1 OV ...
2 OV ...
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mašīnmācīšanās un mašīnu dziļās mācīšanās spējas. Papildus šiem sarežģītajiem 
aspektiem un potenciālajai neaizsargātībai MI sistēmas var izmantot arī, lai nodarītu 
būtisku kaitējumu, piemēram, apdraudētu mūsu vērtības un brīvības, izsekotu personas 
pret viņu gribu, ieviestu sociālās kredītu sistēmas vai konstruētu nāvējošas autonomās 
ieroču sistēmas.

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

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

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

(7) Padomes Direktīva 85/374/EEK3 (Produktatbildības direktīva) ir izrādījusies efektīvs 

3 Padomes 1985. gada 25. jūlija Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.
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instruments, lai saņemtu kompensāciju par defektīva produkta radītu kaitējumu. Tādēļ šī 
direktīva būtu jāizmanto arī attiecībā uz puses, kurai nodarīts kaitējums vai zaudējumi, 
civiltiesiskās atbildības prasībām pret defektīvas MI sistēmas ražotāju. Atbilstīgi 
Savienības labāka regulējuma principiem visi vajadzīgie tiesību akta pielāgojumi būtu 
jāapspriež minētās direktīvas pārskatīšanas laikā. Dalībvalstīs spēkā esošās tiesības, kas 
paredz atbildību par vainu, vairumā gadījumu nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni 
arī personām, kurām kaitējumu nodarījusi traucējoša trešā puse, jo traucējums parasti 
tiek uzskatīts par rīcību, no kuras izriet atbildība par vainu. Tādēļ šajā regulā būtu 
jārisina jautājumi saistībā ar prasībām pret MI sistēmas ieviesēju.

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

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

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

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

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

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

(14) Atbilstīgi dalībvalstu atbildības neatkarīgi no vainas sistēmām šī regula būtu jāpiemēro 
tikai gadījumos, ja nodarīts kaitējums vai zaudējumi attiecībā uz dzīvību, veselību, 

4 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
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fizisko integritāti vai īpašumu. Šā paša iemesla dēļ regulā būtu jānosaka kompensācijas 
summa un apmērs, kā arī noilguma periods atbildības prasību iesniegšanai. Atšķirībā no 
Produktatbildības direktīvas šajā regulā būtu jānosaka ievērojami zemāka maksimālā 
kompensācija, jo tā attiecas tikai uz MI sistēmas vienu darbību, savukārt direktīva 
attiecas uz vairākiem produktiem vai pat produktu līniju ar vienu un to pašu defektu.

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

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

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

5  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Regula (ES) 2018/858 par 
mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu 
sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar 
ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK 
(OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.).
6  Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1020 par 
tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas 
(EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011 (OV L 169, 25.6.2019., 1. lpp.).
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(18) Likumdevējam jāņem vērā atbildības riski, kas saistīti ar MI sistēmām visā no aprites 
ciklā no izstrādes līdz lietošanai un lietošanas pārtraukšanai. MI sistēmu iekļaušana 
produktā vai pakalpojumā rada finanšu risku uzņēmumiem un tādējādi būtiski ietekmē 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kā arī jaunuzņēmumu spējas un iespējas attiecībā 
uz to projektu, kas balstīti uz jaunām tehnoloģijām, apdrošināšanu un finansēšanu. 
Tādēļ atbildības mērķis ir ne tikai nodrošināt būtiskas un juridiski aizsargātas personu 
tiesības, bet atbildība ir arī faktors, kas nosaka, vai uzņēmumi, it īpaši MVU un 
jaunuzņēmumi, spēj piesaistīt kapitālu, izmantot inovācijas un galu galā piedāvāt jaunus 
produktus un pakalpojumus, kā arī to, vai klienti vēlas izmantot šādus produktus un 
pakalpojumus, neskatoties uz potenciālajiem riskiem un pret tiem celtām 
tiesībpamatotajām prasībām.

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

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

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

(22) Šīs regulas mērķi, proti, izveidot uz nākotni vērstu un vienotu Savienības līmeņa pieeju, 
kas nosaka kopīgus Eiropas standartus mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, un 
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nodrošināt tiesību saskaņošanu un juridisko noteiktību visā Savienībā, lai izvairītos no 
digitālā vienotā tirgus sadrumstalotības, kas traucētu virzībai uz mērķi saglabāt digitālo 
suverenitāti un veicināt digitālo inovāciju Eiropā, nosaka vajadzību pilnībā saskaņot 
atbildības par MI sistēmām režīmus. Tehnoloģiju straujo izmaiņu un pārrobežu 
attīstības dēļ, kā arī MI sistēmu izmantošanas un galu galā arī Savienībā piemēroto 
pretrunīgo likumdošanas pieeju dēļ minētos mērķus nevar pietiekami sasniegt 
dalībvalstu līmenī, taču, ņemot vērā rīcības apmēru vai ietekmi, var 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 
minēto mērķu sasniegšanai,
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IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I nodaļa

Vispārīgi noteikumi

1. pants
Priekšmets

Šī regula paredz noteikumus par fizisku un juridisku personu civiltiesiskās atbildības 
prasībām pret MI sistēmu ieviesēju.

2. pants
Darbības joma

1. Šo regulu piemēro Savienības teritorijā, kur MI sistēmas vadīta fiziska vai virtuāla 
darbība, ierīce vai process ir nodarījis kaitējumu vai zaudējumus fiziskas vai juridiskas 
personas dzīvībai, veselībai un fiziskajai integritātei vai kaitējumu un zaudējumus fiziskas vai 
juridiskas personas īpašumam.

2. Visas vienošanās starp MI sistēmas ieviesēju un fizisku vai juridisku personu, kurai 
MI sistēmas dēļ nodarīts kaitējums vai zaudējumi, kas apiet vai ierobežo šajā regulā noteiktās 
tiesības un pienākumus, neatkarīgi no tā, vai minētās vienošanās noslēgtas pirms vai pēc 
kaitējuma vai zaudējumu nodarīšanas, tiek uzskatītas par spēkā neesošām.

3. Šī regula neskar citas atbildības prasības, kas izriet no līgumattiecībām starp ieviesēju 
un fizisku vai juridisku personu, kurai MI sistēmas dēļ nodarīts kaitējums vai zaudējumi.

3. pants
Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) "MI sistēma" ir sistēma, kas izrāda intelektisku rīcību, analizējot konkrētus 
ievaddatus un ar zināmu autonomiju veicot darbības, lai sasniegtu konkrētus mērķus. 
MI sistēmas var būt balstītas tikai uz programmatūru un darboties virtuālajā vidē vai arī 
tās var būt integrētas datortehnikas ierīcēs;

b) "autonoma MI sistēma" nozīmē to, ka MI sistēma darbojas, uztverot konkrētus 
ievaddatus, un ka nav nepieciešams ievērot iepriekš noteiktas norādes, lai gan tās 
darbību ierobežo tai noteiktais mērķis un citas būtiskas attīstītāja izvēles saistībā ar 
sistēmas izstrādi;

c) "augsts risks" nozīmē, ka MI sistēmai, kas darbojas autonomi, piemīt ievērojams 
potenciāls radīt kaitējumu vai zaudējumu vienai vai vairākām personām tādā veidā, kas 
ir nejaušs un ko nav iespējams iepriekš paredzēt; ievērojama potenciāla ietekme ir 
atkarīga no mijiedarbības starp iespējamā kaitējuma vai zaudējumu smagumu, riska 
materializēšanās iespējamību un MI sistēmas izmantošanas veidu;
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d) "ieviesējs" ir persona, kura pieņem lēmumu izmantot MI sistēmu, kontrolē ar to 
saistīto risku un gūst labumu no sistēmas darbības;

e) "skartā persona" ir ikviena persona, kurai nodarīts kaitējums vai zaudējums, ko 
izraisa fiziska vai virtuāla darbība, ierīce vai process, ko vada MI sistēma, un kura nav 
MI sistēmas ieviesējs;

f) "kaitējums vai zaudējums" nozīmē negatīvu ietekmi, kas skar fiziskas vai juridiskas 
personas dzīvību, veselību, fizisko integritāti vai īpašumu, izņemot nemateriālu 
kaitējumu;

g) "ražotājs" ir MI sistēmas attīstītājs vai pēdējā posma operators, vai ražotājs, kā 
definēts Padomes Direktīvas 85/374/EEK7 3. pantā.

II nodaļa

Augsta riska MI sistēmas

4. pants

Atbildība neatkarīgi no vainas par augsta riska MI sistēmām

1. Augsta riska MI sistēmas ieviesējs neatkarīgi no vainas ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu 
vai zaudējumu, kas nodarīts šīs MI sistēmas vadītas fiziskas vai virtuālas darbības, ierīces vai 
procesa dēļ.

2. Augsta riska MI sistēmas, kā arī kritiski svarīgās nozares, kurās tās tiek izmantotas, ir 
uzskaitītas šīs regulas pielikumā. Saskaņā ar 13. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus, ar ko groza pilnīgo sarakstu pielikumā:

a) iekļaujot jaunus augsta riska MI sistēmu veidus un kritiski svarīgās nozares, kurās 
tās tiek izmantotas; 

b) svītrojot tos MI sistēmu veidus, kuri vairs nav uzskatāmi par tādiem, kas rada 
augstu risku; un/vai

c)  mainot esošo augsta riska MI sistēmu kritiski svarīgās nozares.

Ikviens deleģētais akts, ar ko groza pielikumu, stājas spēkā sešus mēnešus pēc tā 
pieņemšanas. Nosakot jaunas kritiski svarīgās nozares un/vai augsta riska MI sistēmas, kas 
iekļaujamas pielikumā, pieņemot deleģētos aktus, Komisija pilnībā ņem vērā šajā regulā 
noteiktos kritērijus, it īpaši kritērijus, kas noteikti 3. panta c) punktā.

3. Augsta riska MI sistēmas ieviesējs nevar atbrīvot sevi no atbildības, apgalvojot, ka rīkojies 
ar pienācīgu rūpību vai ka kaitējumu vai zaudējumus radījusi tā MI sistēmas vadīta autonoma 
darbība, ierīce vai process. Ieviesējs nav atbildīgs, ja kaitējums vai zaudējumi radušies 
nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

4. Augsta riska MI sistēmas ieviesējs nodrošina, ka tam ir civiltiesiskās atbildības 

7 Padomes 1985. gada 25. jūlija Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem, OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.
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apdrošināšanas segums, kas ir atbilstīgs kompensācijas summai un apmēram, kas paredzēti šīs 
regulas 5. un 6. pantā. Ja obligātās apdrošināšanas režīmi, kas jau ir spēkā saskaņā ar citiem 
Savienības vai valsts tiesību aktiem, sedz MI sistēmas darbību, tiek uzskatīts, ka pienākums 
veikt MI sistēmas apdrošināšanu saskaņā ar šo regulu ir izpildīts, ja attiecīgās esošās obligātās 
apdrošināšanas segums ir atbilstīgs šīs regulas 5. un 6. pantā noteiktās kompensācijas summai 
un apmēram.

5. Ja MI sistēmu atbildības neatkarīgi no vainas klasifikācija ir pretrunīga, šī regula prevalē 
pār valsts atbildības režīmiem.

5. pants
Kompensācijas apmērs

1. Augsta riska MI sistēmas ieviesējs, kurš ir atbildīgs par nodarīto kaitējumu vai 
zaudējumiem saskaņā ar šo regulu, izmaksā kompensāciju šādā apmērā:

a) ja vienas un tās pašas augsta riska MI sistēmas vienas un tās pašas darbības dēļ ir 
iestājusies vienas vai vairāku personu nāve vai ja nodarīts kaitējums vienas vai 
vairāku personu veselībai vai fiziskajai integritātei, tiek izmaksāta kompensācija, 
kuras kopējā summa nepārsniedz 10 miljonus EUR,

b) ja vienas un tās pašas augsta riska MI sistēmas vienas un tās pašas darbības dēļ ir 
nodarīts kaitējums īpašumam, tostarp, ja nodarīts kaitējums vienas vai vairāku 
personu vairākām īpašuma vienībām, tiek izmaksāta kompensācija, kuras kopējā 
summa nepārsniedz 2 miljonus EUR;  ja skartā persona pret ieviesēju ceļ arī 
līgumiskās atbildības prasību, kompensāciju saskaņā ar šo regulu nemaksā, ja 
īpašumam nodarītā kaitējuma atlīdzības kopējā summa nepārsniedz 500 EUR.

2. Ja kombinētā kompensācija, kas maksājama vairākām personām, kurām nodarīts kaitējums 
vai zaudējums, ko radījusi vienas un tās pašas augsta riska MI sistēmas viena un tā pati 
darbība, pārsniedz maksimālo kopējo summu, kas noteikta 1. punktā, katrai personai 
maksājamās summas atbilstoši samazina, lai kombinētās kompensācijas summa nepārsniegtu 
1. punktā noteikto maksimālo summu.

6. pants
Kompensācijas apmērs

1. Ievērojot šīs regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto apmēru, kompensāciju, ko 
maksā ieviesējs, kurš ir atbildīgs par fizisko kaitējumu, kura dēļ iestājusies skartās personas 
nāve, aprēķina, pamatojoties uz skartās personas ārstēšanas, kas saņemta pirms nāves 
iestāšanās, izdevumiem un materiāliem zaudējumiem, kas personai radušies pirms nāves, ja 
samazinājusies vai zaudēta personas spēja gūt ienākumus vai palielinājušās vajadzības, ciešot 
no nodarītā kaitējuma pirms nāves iestāšanās. Atbildīgais ieviesējs kompensē arī mirušās 
skartās personas apbedīšanas izdevumus, izmaksājot kompensāciju pusei, kura ir atbildīga par 
minēto izdevumu segšanu.
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Ja incidenta laikā, kas izraisa kaitējumu, kura dēļ iestājas personas nāve, skartā persona ir 
attiecībās ar trešo pusi un tai ir juridisks pienākums atbalstīt šo trešo pusi, atbildīgais ieviesējs 
atlīdzina maksājumus šai trešai pusei, izmaksājot uzturlīdzekļus tādā apmērā, kādā skartajai 
personai būtu bijis pienākums maksāt, laikposmā, kas atbilst skartās personas vecuma un 
vispārējā veselības stāvokļa vidējam dzīves ilgumam. Ieviesējs atlīdzina maksājumus trešai 
pusei arī tad, ja incidenta laikā, kad iestājusies personas nāve, trešā puse ir ieņemta, bet vēl 
nav dzimusi.

2. Ievērojot šīs regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikto apmēru, kompensācija, ko 
maksā ieviesējs, kurš atbildīgs par kaitējumu skartās personas veselībai vai fiziskajai 
integritātei, ietver attiecīgās ārstēšanās izmaksu atlīdzinājumu, kā arī materiālo zaudējumu 
segšanu, kas radušies skartajai personai, ja ir īslaicīgi zaudēta, samazināta vai pastāvīgi 
zaudēta tās spēja gūt ienākumus vai ja ir palielinājušās personas vajadzības, ko apliecina 
medicīnisks pierādījums.

7. pants

Noilguma periods

1. Uz civiltiesiskās atbildības prasībām, kas iesniegtas saskaņā ar 4. panta 1. punktu par 
kaitējumu dzīvībai, veselībai vai fiziskajai integritātei, attiecas īpašs 30 gadu noilguma 
periods no dienas, kad nodarīts kaitējums.
2. Uz civiltiesiskās atbildības prasībām, kas iesniegtas saskaņā ar 4. panta 1. punktu par 
kaitējumu īpašumam, attiecas šāds īpašs noilguma periods:

a) 10 gadi no dienas, kad nodarīts kaitējums īpašumam, vai

b) 30 gadi no dienas, kad notikusi augsta riska MI sistēmas darbība, kas vēlāk 
radījusi kaitējumu īpašumam.

No pirmajā daļā minētajiem periodiem piemēro īsāko periodu.

3. Šā panta noteikumi neskar valsts tiesību aktus, kas reglamentē noilguma perioda apturēšanu 
vai pārtraukšanu.

III nodaļa

Citas MI sistēmas

8. pants

Atbildība par vainu saistībā ar citām MI sistēmām

1. Tādas MI sistēmas ieviesējam, kas saskaņā ar 3. panta c) punktu nav definēta kā augsta 
riska MI sistēma un tādēļ nav iekļauta šīs regulas pielikumā, par kaitējumu vai zaudējumiem, 
kas nodarīti MI sistēmas vadītas fiziskas vai virtuālas darbības, ierīces vai procesa dēļ, 
piemēro atbildību par vainu.

2. Ieviesējs nav atbildīgs, ja var pierādīt, ka nodarītais kaitējums vai zaudējums nav radies tā 
vainas dēļ, pamatojoties uz kādu no šādiem apsvērumiem:
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a) MI sistēma aktivizēta, ieviesējam to nezinot, lai gan ir veikti visi saprātīgie un 
vajadzīgie pasākumi, lai izvairītos no sistēmas aktivizēšanas, vai

b) ir ievērots pienācīgas rūpības princips, izraugoties piemērotu MI sistēmu 
atbilstīgam uzdevumam un prasmēm, uzsākot MI sistēmas pienācīgu 
ekspluatāciju, uzraugot darbības un saglabājot darbības uzticamību, regulāri 
instalējot visus pieejamos atjauninājumus.

Ieviesējs nevar izvairīties no atbildības, apgalvojot, ka kaitējumu vai zaudējumus radījusi tā 
MI sistēmas vadīta autonoma darbība, ierīce vai process. Ieviesējs nav atbildīgs, ja kaitējums 
vai zaudējumi radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

3. Ja kaitējumu vai zaudējumu radījusi trešā puse, kas iejaukusies MI sistēmas darbībā, 
izmainot tās funkcionalitāti, un ja šāda trešā puse nav izsekojama vai ir bez mantas, par 
kompensācijas samaksu ir atbildīgs ieviesējs.

4. Pēc ieviesēja pieprasījuma MI sistēmas ražotājam ir pienākums sadarboties ar ieviesēju, 
ciktāl to pamato prasības nozīmīgums, lai ieviesējs varētu pierādīt, ka ir rīkojies bez vainas.

9. pants

Dalībvalstu noteikumi par kompensāciju un noilguma periodu

Civiltiesiskās atbildības prasībām, kas celtas saskaņā ar 8. panta 1. punktu, attiecībā uz 
noilguma periodiem un kompensācijas summām un apmēru piemēro tās dalībvalsts tiesību 
aktus, kurā nodarīts kaitējums vai zaudējums.

IV nodaļa

Atbildības sadale

10. pants

Līdznolaidība

1. Ja kaitējums vai zaudējums radies gan MI sistēmas vadītas fiziskas vai virtuālas darbības, 
ierīces vai procesa dēļ, gan arī skartās personas vai jebkuras personas, par kuru skartā persona 
ir atbildīga, dēļ, ieviesēja atbildība saskaņā ar šo regulu tiek attiecīgi samazināta. Ieviesējs nav 
atbildīgs, ja tikai vai galvenokārt skartā persona vai persona, par kuru skartā persona ir 
atbildīga, ir atbildīga par izraisīto kaitējumu vai zaudējumu.

2. Atbildīgais ieviesējs var izmantot MI sistēmas radītos datus, lai pierādītu skartās personas 
līdznolaidību.

11. pants

Solidāra atbildība

Ja ir vairāk nekā viens MI sistēmas ieviesējs, tiem ir solidāra atbildība. Ja kāds no ieviesējiem 
ir arī MI sistēmas ražotājs, šī regula prevalē pār atbildības par produktiem direktīvu.
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12. pants

Kompensācijas regresa prasības

1. Ieviesējam nav tiesību celt regresa prasību, kamēr skartajai personai, kurai ir tiesības 
saņemt kompensāciju saskaņā ar šo regulu, nav pilnībā veikti visi maksājumi.

2. Ja ieviesējs kopā ar citiem ieviesējiem ir solidāri atbildīgs pret skarto personu un ir pilnībā 
izmaksājis kompensāciju skartajai personai saskaņā ar 4. panta 1. punktu vai 8. panta 
1. punktu, šis ieviesējs proporcionāli savai atbildībai var atgūt daļu kompensācijas no citiem 
ieviesējiem. Ja vien nav noteikts citādi, ieviesējiem, kuri ir solidāri atbildīgi, vienam pret otru 
ir pienākumi vienādās attiecībās. Ja no solidāri atbildīgā ieviesēja nav iespējams iegūt uz to 
attiecināmo daļu, trūkstošo daļu sedz pārējie ieviesēji. Ja solidāri atbildīgs ieviesējs izmaksā 
kompensāciju skartajai personai un pieprasa koriģēt citu atbildīgo ieviesēju kompensācijas 
maksājumus, skartās personas prasība pret citiem ieviesējiem atbilstīgi subrogācijas 
principam tiek celta pret šo ieviesēju. Prasību subrogācija netiek prasīta, ja tā nelabvēlīgi 
ietekmē sākotnējo prasību.

3. Ja defektīvās MI sistēmas ieviesējs pilnībā kompensē skartās personas kaitējumu vai 
zaudējumu saskaņā ar 4. panta 1. punktu vai 8. panta 1. punktu, šis ieviesējs var celt 
kompensācijas prasību pret defektīvās MI sistēmas ražotāju saskaņā ar Direktīvu 85/374/EEK 
un valsts noteikumiem par atbildību par produktiem ar trūkumiem.

4. Ja ieviesēja apdrošinātājs atlīdzina skartajai personai kaitējumu vai zaudējumus saskaņā ar 
4. panta 1. punktu vai 8. panta 1. punktu, jebkura skartās personas civiltiesiskās atbildības 
prasība pret citu personu par to pašu kaitējumu atbilstīgi subrogācijas principam tiek iesniegta 
ieviesēja apdrošinātājam atbilstīgi summai, ko ieviesēja apdrošinātājs ir kompensējis skartajai 
personai.

V nodaļa

Nobeiguma noteikumi

13. pants

Deleģēšanas īstenošana

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos 
nosacījumus.

2. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus, kas minētas 4. panta 2. punktā, Komisijai ir piešķirtas uz 
5 gadu laikposmu, sākot no [šīs regulas piemērošanas dienas].

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
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4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu apspriežas ar pastāvīgo Augsta 
riska MI sistēmu tehnisko komiteju (TCRAI).

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

6. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. punktu, stājas spēkā tikai 
tad, ja ne Eiropas Parlaments, ne Padome divu mēnešu laikā no minētā akta paziņošanas nav 
pret to iebilduši vai ja pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju, ka neizvirzīs iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

14. pants

Pārskatīšana

Komisija līdz 202X. gada 1. janvārim [piecus gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas] un 
vienu reizi trijos gados pēc tam iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai sīki izstrādātu ziņojumu par šīs regulas pārskatīšanu, 
ņemot vērā mākslīgā intelekta turpmāko attīstību.

Sagatavojot pirmajā daļā minēto ziņojumu, Komisija pieprasa dalībvalstīm attiecīgo 
informāciju saistībā ar judikatūru, tiesas izlīgumiem un incidentu statistiku, piemēram, 
nodarīto kaitējumu, attiecīgajiem MI lietojumiem un apdrošināšanas sabiedrību izmaksāto 
kompensāciju.

Vajadzības gadījumā Komisijas ziņojumam pievieno tiesību aktu priekšlikumus.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. To piemēro no 202X. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs.
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PIELIKUMS

Pilnīgs to MI sistēmu saraksts, kas rada augstu risku, kā arī to kritiski svarīgo nozaru saraksts, kurās 
MI sistēmas tiek ieviestas

MI sistēmas Kritiski svarīgās nozares

a) Bezpilota gaisa kuģi Regulas (ES) 2018/1139 3. panta 
30. punkta nozīmē

Transports

b) Transportlīdzekļi ar 4. un 5. automatizācijas līmeni saskaņā 
ar SAE J3016

Transports

c) Autonomās satiksmes vadības sistēmas Transports

d) Autonomie roboti Palīdzība

e) Autonomās sabiedrisko telpu tīrīšanas ierīces Palīdzība

 Šajā pielikumā jātiecas panākt tādu pašu detalizācijas līmeni, kāds nodrošināts, piemēram, Regulas (ES) 
2018/858 (Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, 
sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība) I pielikumā.
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PASKAIDROJUMS

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

It īpaši jaunu produktu un pakalpojumu aprites cikla sākuma pastāv zināms funkcionālu 
trūkumu risks lietotājam, kā arī trešām pusēm. Taču šis mēģinājumu un kļūdu process 
vienlaikus ir arī būtisks faktors, kas veicina tehnisko progresu, un bez tā lielākā daļa mūsu 
tehnoloģiju šodien nepastāvētu. Līdz šim Eiropas stingrais produktu drošības regulējums un 
atbildības noteikumi ļoti lielā mērā varēja nodrošināt aizsardzību pret jauno tehnoloģiju 
radītiem potenciāli augstākiem riskiem. Taču daudzi uzskata, ka šo pārliecību patlaban 
apdraud mākslīgā intelekta (MI) arvien plašāka izplatība. Unikālu šo tehnoloģiju padara tās 
nepārredzamība vai, citiem vārdiem sakot, tās "melnās kastes" aspekts. Ņemot vērā MI 
sistēmu savienojamību, atkarību no ārējiem datiem, neaizsargātību pret kiberdrošības 
pārkāpumiem un atšķirīgo pastāvību, būtu ārkārtīgi dārgi vai pat neiespējami noteikt pusi, 
kura kontrolē MI sistēmu vai to, kurš kods vai ieguldījums galu galā ir novedis pie 
kaitnieciskas darbības. Tādēļ cietušajai personai varētu būt sarežģīti saņemt kompensāciju.

Lai gan MI sistēmas patiešām rada jaunas juridiskas problēmas mūsu esošajā atbildības 
režīmā, tās būtībā daudzos gadījumos nemaz tik ļoti neatšķiras no citām tehnoloģijām, kuras 
reizēm balstītas uz vēl sarežģītākām lietojumprogrammām. Mūsdienu MI sistēmu funkcijas 
lielākoties ir diezgan ikdienišķas, un tās ir ļoti tālu no saprātīgajiem robotiem, ko esam 
redzējuši zinātniskās fantastikas filmās. Tādēļ jebkādas diskusijas par tiesību subjekta statusa 
piešķiršanu MI sistēmām nav aktuālas. Saprātīgas pieejas izvēle, lai risinātu jauno MI sistēmu 
radītās juridiskās problēmas, nozīmē to, ka atturamies veikt būtiskas izmaiņas mūsu atbildības 
regulējumā. Ja personai nodarīts kaitējums, ko radījusi defektīva MI sistēma, 
Produktatbildības direktīvai (PAD) arī turpmāk jābūt juridiskajam instrumentam, ko izmanto, 
lai pieprasītu kompensāciju no ražotāja. Ja kaitējumu rada traucējoša trešā puse, esošā 
dalībvalstu sistēma, kas paredz atbildību par vainu, nodrošina (vairumā gadījumā) pietiekamu 
aizsardzības līmeni. Atbilstīgi Savienības labāka regulējuma principiem visi nepieciešamie 
tiesību aktu pielāgojumi attiecībā uz ražotājiem un traucējošām trešām pusēm būtu jāapspriež 
saistībā ar šo attiecīgo tiesisko regulējumu.

Tomēr šajā ziņojumā attiecībā uz esošo atbildības režīmu pietiekamību minēts viens būtisks 
izņēmums, proti, juridiskais vakuums attiecībā uz MI sistēmu ieviesēju atbildību. Lai gan šīs 
personas, kuras pieņem lēmumus par MI sistēmu izmantošanu, ir tās, kuras galvenokārt 
kontrolē saistītos riskus un gūst labumu no to darbības, daudzas pret ieviesējiem vērstās 
atbildības prasības netiks nodrošinātas, jo skartās personas nespēj pierādīt ieviesēja vainu. It 
īpaši gadījumos, kad kaitējumu radītu MI sistēmas darbība sabiedriskā vietā, potenciāli ļoti 
lielai skarto personu grupai nebūtu līgumattiecības ar ieviesēju, un tādēļ tām būtu gandrīz 
neiespējami saņemt kompensāciju par tām nodarīto kaitējumu. Referents ierosina divas 
dažādas pieejas, lai novērstu šo juridisko vakuumu, atkarībā no MI sistēmas riska līmeņa:
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1) augsta riska MI sistēmas — šādas sistēmas ieviesējs ir diezgan līdzīgā situācijā, kā 
automobiļa vai lolojumdzīvnieka īpašnieks, proti, tas kontrolē subjektu, kas būtiski 
apdraud sabiedrību tādā veidā, kas ir nejaušs un ko ir neiespējami iepriekš paredzēt. 
Tādējādi ieviesējam, tāpat kā automobiļa vai lolojumdzīvnieka īpašniekam, būtu 
jāpiemēro režīms, kas paredz atbildību neatkarīgi no vainas, un tam būtu jāizmaksā 
cietušajam noteikta apmēra un konkrētas summas kompensācija par jebkādu 
kaitējumu cietušā būtiskām un juridiski aizsargātām tiesībām (tiesības uz dzīvību, 
veselību un fizisko integritāti, kā arī īpašumtiesības). Šajā ziņojumā noteikti skaidri 
kritēriji attiecībā uz to, kuras MI sistēmas uzskatāmas par augsta riska sistēmām, un to 
pilnīgas saraksts iekļauts pielikumā. Ņemot vērā straujo tehnikas un tirgus attīstību, kā 
arī to, ka, lai pienācīgi pārskatītu MI sistēmu, ir nepieciešamas tehniskas zināšanas, 
Eiropas Komisijai būtu jāuzdod grozīt pielikumu, pieņemot deleģētos aktus. 
Jaunizveidotajai pastāvīgajai komitejai, kuras sastāvā ir dalībvalstu eksperti un 
ieinteresētās personas, būtu jāsniedz atbalsts Komisijai potenciāli augsta riska MI 
sistēmu pārskatīšanā;

2) visas pārējās MI sistēmas — personai, kurai nodarīts kaitējums, ko radījušas 
pielikumā neuzskaitītās MI sistēmas, tomēr jābūt iespējai atsaukties uz ieviesēja 
vainas prezumpciju. Ja MI sistēma ir radījusi kaitējumu, paliek spēkā valsts tiesību 
akti, kas reglamentē kompensācijas summu un apmēru, kā arī noilguma periodu.

Ierosinot ikvienu jaunu tiesību aktu, ir rūpīgi jāizvērtē esošais regulējums, lai izvairītos no 
dublēšanās vai pretrunīgu noteikumu pieņemšanas. Pamatojoties uz šo principu, ziņojums 
attiecas tikai uz kaitējumu dzīvībai, veselībai, fiziskajai integritātei un īpašumam. Lai gan MI 
sistēmas var radīt ievērojamu kaitējumu personas tiesībām un citām būtiskām juridiski 
aizsargātām interesēm, ar šādiem pārkāpumiem saistītos jautājumus daudz efektīvāk risina jau 
esošās un īpaši pielāgotās tiesību normas attiecīgajās jomās (piemēram, diskriminācijas 
novēršanas vai patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akti). Šā iemesla dēļ referents nav 
iekļāvis jautājumu par biometrisko datu vai sejas atpazīšanas metožu izmantošanu MI 
sistēmās; jebkāda veida neatļautu izmantošanu šajā jomā jau reglamentē īpaši datu 
aizsardzības tiesību akti, piemēram, VDAR. Attiecībā uz pretrunīgiem valstu atbildības 
režīmiem, kad rodas jautājums par to, vai uz MI sistēmu attiecas atbildība neatkarīgi no 
vainas, vai attiecībā uz līgumsaistību ierobežojošo ietekmi šis ziņojums paredz, ka vienmēr 
prevalē šīs regulas noteikumi. Regulas mērķis ir arī panākt, lai ieviesējs pilnībā kompensētu 
skartajai personai radušos zaudējumus pirms tam, kad potenciālās atbildības prasības pret 
ražotāju var iesniegt citas personas, kuras nav skartās personas. Lai visā Savienībā 
nodrošinātu juridisko noteiktību, pēdējā posma operatoram, uz kuru šī regula neattiecas, būtu 
jāpiemēro tādi paši atbildības noteikumi kā ražotājam un attīstītājam.

Tā kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis neprasa radikāli mainīt to atbildības regulējumu, 
MI sistēmām arī nevajadzētu mūs attālināt no mūsu tradicionālajām apdrošināšanas sistēmām. 
Publiski finansēti kompensācijas mehānismi nav atbilstīgs risinājums mākslīgā intelekta 
arvien plašākai izmantošanai. Šādi kompensācijas režīmi tikai radītu nevajadzīgu finansiālu 
slogu nodokļu maksātājiem. Neskatoties uz to, ka trūkst piekļuves kvalitatīviem vēsturiskiem 
datiem par prasībām, kas saistītas ar MI sistēmām, tehnoloģijām attīstoties, Eiropas 
apdrošinātāji jau izstrādā jaunus produktus konkrētās jomās un konkrētos gadījumos. Ja 
nepieciešams jauna veida apdrošināšanas segums, apdrošināšanas tirgus piedāvās atbilstīgu 
risinājumu. Būtu nepareizi atsaukties uz hipotētiskiem scenārijiem, kas tiek izmantoti, lai 
lobētu papildu publiskās sistēmas. Ja kādu dienu materializētos notikums, kas nodarītu 
kaitējumu lielam skaitam iedzīvotāju, piemēram, vērienīgs teroristu uzbrukums, dalībvalstis 
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varētu uz noteiktu laiku izveidot īpašus kompensācijas fondus, kā tas darīts jau iepriekš. 
Tādējādi šajā ziņojumā tikai prasīts augsta riska MI sistēmu ieviesējiem nodrošināt atbilstīgu 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (tādu, kas pielīdzināma direktīvā par mehānisko 
transportlīdzekļu apdrošināšanu paredzētajai apdrošināšanai), kas sedz šajā regulā paredzētās 
kompensācijas summas un apmēru. Referents ir stingri pārliecināts, ka apdrošināšanas tirgus 
vai nu pielāgos esošos apdrošināšanas produktus, vai arī piedāvās dažādus jaunus produktus, 
kas atsevišķi paredzēti dažādiem MI sistēmu veidiem dažādās nozarēs.

Referents ir pārliecināts, ka, piedāvājot šauru, taču skaidru pieeju atbildības noteikumiem, ko 
piemēro MI sistēmu ieviesējam, tiks nodrošināts līdzsvars starp sabiedrības efektīvu 
aizsardzību, vienlaikus nodrošinot jauninājumu attīstību šīs interesantās tehnoloģijas jomā. 
Pārāk bieži tiek uzsvērti tikai ar mākslīgo intelektu saistītie riski. Jā, MI sistēmas var tikt 
izmantotas ļaunprātīgi, taču, vai mēs vēlamies, lai negatīvi apgalvojumi, kas vērsti pret visām 
tehnoloģijām — no mobilajiem tālruņiem līdz kodoltehnoloģijām — ierobežotu to vispārēju 
lietošanu? Vai mēs vēlamies atteikties no MI sistēmu atbalsta cīņā pret klimata pārmaiņām, 
mūsu veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā vai personu ar invaliditāti labākā iekļaušanā? 
Šajā ziņojumā tiek stingri ieteikts pievērsties MI sistēmu pozitīvās ietekmes izmantošanai, 
vienlaikus izstrādājot stingrus aizsardzības pasākumus.
Tādēļ visi jaunie tiesību akti par mākslīgo intelektu jāpieņem regulu formā. Tā kā digitālo 
jomu raksturo strauja pārrobežu dinamika, jāpanāk Eiropas digitālā vienotā tirgus pilnīga 
saskaņošana, lai varētu konkurēt globālajā digitālajā vidē.
Ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt, ka politiskās diskusijas par šo regulu būtu jārīko vienlaikus ar 
nepieciešamo APD pārskatīšanu. Lai ieviestu jaunu atbildības režīmu attiecībā uz MI sistēmu 
ieviesēju, diskusijas par šo ziņojumu un APD pārskatīšana būtu cieši jākoordinē pēc būtības, 
kā arī pieejas ziņā, lai šie tiesību akti kopā veidotu saskaņotu atbildības par MI sistēmām 
satvaru, attiecībā uz atbildības risku nodrošinot līdzsvaru starp ražotāja, ieviesēja un skartās 
personas interesēm. Tādēļ šķiet vajadzīga MI sistēmas, ieviesēja, ražotāja, attīstītāja, defekta, 
produkta un pakalpojuma definīciju pielāgošana un iekļaušana visos tiesību aktos.
Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi ir tas, ka politiskajiem dalībniekiem būtu jāsaprot, ka 
tehnoloģiju progress neapstājas to likumdošanas pārrunu laikā. Ja mēs patiesi vēlamies 
sasniegt mūsu mērķi pilnvērtīgi izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas, saglabāt mūsu 
digitālo suverenitāti un ieņemt vadošo pozīciju digitālajā laikmetā, Eiropas iestādēm jāsniedz 
skaidrs politiskais vēstījums mūsu sekmīgajai nozarei un mūsu izcilajiem zinātniekiem, kuri 
veic darbu saistībā ar jaunā MI sistēmām. Līdz tam laikam, kad atbilde uz mākslīgā intelekta 
arvien plašāku izmantošanu kļūst par tiesību aktu, nozarei un pētniekiem jādod iespēja 
izmantot inovācijas atbilstīgi spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī jāpiedāvā piecu gadu 
pārejas periods. Ja mēs viņiem nenodrošināsim šo noteiktību plānošanas veikšanai, Eiropā 
netiks ieviestas neskaitāmas jaunas un izcilas tehnoloģijas, produkti vai pakalpojumi.


