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Pakeitimas 1
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dirbtinio intelekto (DI) 
technologijos kuriamos sparčiai ir yra 
naudojamos daugelyje sektorių, o tai 
suteikia didžiulių galimybių valstybėms 
narėms ir jų piliečiams;

A. kadangi dirbtinio intelekto (DI) 
technologijos kuriamos sparčiai ir yra 
naudojamos daugelyje sektorių, o tai 
suteikia didžiulių galimybių valstybėms 
narėms, jų piliečiams ir Europos 
ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 2
Annalisa Tardino

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi, atsižvelgiant į 
koronaviruso sukeltą krizę ir jos daromą 
didelį poveikį mūsų gyvenimui didinant 
skaitmeninių priemonių naudojimą, 
poreikis sukurti patikimą ir saugią 
dirbtinio intelekto taikymo sistemą yra dar 
aktualesnis;

Or. it

Pakeitimas 3
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi dirbtinio intelekto B. kadangi dirbtinio intelekto 
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naudojimas taip pat kelia riziką ir 
susirūpinimą dėl duomenų rinkimo, 
naudojimo ir sklaidos etikos bei 
skaidrumo;

naudojimas taip pat kelia riziką ir 
susirūpinimą dėl asmens duomenų 
rinkimo, naudojimo ir sklaidos etikos, 
apimties ir skaidrumo;

Or. en

Pakeitimas 4
Annalisa Tardino

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi dabartinė ES teisinė 
sistema, įskaitant vartotojų apsaugą ir 
produktų saugos bei atsakomybės 
taisyklės ne visada atitinka paskirtį 
veiksmingai šalinti riziką, kurią kelia 
dirbtinis intelektas, robotika ir susijusios 
technologijos;

Or. en

Pakeitimas 5
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą ir saugią dirbtinio intelekto 
taikymo sistemą; mano, kad dirbtinio 
intelekto taikymas Sąjungoje ir su juo 
susijusių ES piliečių asmens duomenų 
naudojimas turėtų būti įtvirtinti mūsų 
vertybėse ir pagrindinėse teisėse, kurios 
pripažįstamos ES pagrindinių teisių 
chartijoje, pvz., žmogaus orumo ir 
privatumo apsauga;

1. pabrėžia, kad reikia sukurti 
patikimą ir saugią dirbtinio intelekto 
taikymo sistemą, kartu remiantis 
galiojančiais teisės aktais; mano, kad 
dirbtinio intelekto taikymas Sąjungoje ir 
susijusių ES piliečių asmens duomenų 
naudojimas turėtų laikytis mūsų vertybių ir 
pagrindinių teisių, kurios pripažįstamos 
ES pagrindinių teisių chartijoje, pvz., 
žmogaus orumo, privatumo, duomenų 
apsaugos ir saugumo;
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Or. en

Pakeitimas 6
Annalisa Tardino

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad svarbu sukurti 
dirbtinio intelekto aplinką, kurioje būtų 
galima kuo labiau padidinti dirbtinio 
intelekto technologijų galimybes ir 
sumažinti jų keliamą riziką, visų pirma 
užkirsti kelią jų naudojimui piktavališkais 
tikslais; pabrėžia, kad tokioje sistemoje 
turėtų būti aiškiai apibrėžta tinkama 
atsakomybės, atskaitomybės, saugumo ir 
atsekamumo tvarka;

2. pabrėžia, kad svarbu sukurti 
dirbtinio intelekto aplinką, kurioje būtų 
galima kuo labiau padidinti dirbtinio 
intelekto technologijų galimybes ir 
sumažinti jų keliamą riziką, visų pirma 
užkirsti kelią jų naudojimui piktavališkais 
tikslais; pabrėžia, kad siekiant išvengti 
teisinio netikrumo tokioje sistemoje turėtų 
būti aiškiai apibrėžta tinkama atsakomybės, 
atskaitomybės, saugumo ir atsekamumo 
tvarka;

Or. it

Pakeitimas 7
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, kadangi dirbtinis 
intelektas iš esmės apima duomenų 
tvarkymą, jo atveju turi būti laikomasi ES 
duomenų apsaugos teisės aktų;

3. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali daryti ypač didelį poveikį duomenų 
apsaugai ir privatumui; DI diegimui; 
primena, kad visos dirbtinio intelekto 
taikomosios programos turi visapusiškai 
atitikti Sąjungos duomenų apsaugos teisės 
aktus, t. y. Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/58/EB (E. 
privatumo direktyva) (šiuo metu ši 
direktyva persvarstoma); pabrėžia, kad 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) 2016/679 (Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas) nustatyti 
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principai yra privalomi principai; 
pabrėžia, kad, kadangi dirbtinis intelektas 
iš esmės apima duomenų tvarkymą, jo 
atveju turi būti laikomasi ES duomenų 
apsaugos teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 8
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad, kadangi dirbtinis 
intelektas iš esmės apima duomenų 
tvarkymą, jo atveju turi būti laikomasi ES 
duomenų apsaugos teisės aktų;

3. Pabrėžia, kad, kadangi dirbtinis 
intelektas iš esmės apima duomenų 
tvarkymą, jis turi laikytis ES duomenų 
apsaugos teisės aktų, visų pirma Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento;

Or. en

Pakeitimas 9
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad dirbtinis intelektas 
gali lemti šališkumą, taigi ir įvairių formų 
diskriminaciją, pvz., diskriminaciją dėl 
lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 
socialinės kilmės, genetinių bruožų, 
kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei 
mažumai, turtinės padėties, gimimo, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos; atsižvelgdamas į tai, 
primena, kad turi būti ypač saugomos 
kiekvieno asmens teisės ir kad dirbtinio 
intelekto iniciatyvos neturi lemti jokios 
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formos diskriminacijos;

Or. en

Pakeitimas 10
Paul Tang

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Išskyrus kai siūloma schema patenka į 45 
straipsnio 1 dalies a ir b punktų taikymo 
sritį, Komisija konsultuojasi su 
suinteresuotųjų subjektų sertifikavimo 
grupe ir prašo jos leidimo prieš galutinai 
patvirtinant Europos kibernetinio 
saugumo schemą. Tas pats taikoma 
pasiūlymui schemos, patenkančios į 45 
straipsnio 1 dalies c punkto taikymo sritį, 
kai privaloma konsultuotis su Europos 
kibernetinio saugumo sertifikavimo 
grupe. pabrėžia, kad toks šališkumas ir 
diskriminacija gali atsirasti dėl jau šališkų 
duomenų rinkinių, atspindinčių esamą 
diskriminaciją visuomenėje; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi vengti šališkumo, 
dėl kurio atsiranda draudžiama 
diskriminacija, ir neturi atkartoti 
diskriminacijos procesų; pabrėžia, kad 
kuriant dirbtinio intelekto technologijas 
reikia atsižvelgti į šią riziką, taip pat 
pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti su 
dirbtinio intelekto technologijų teikėjais 
siekiant pašalinti vis dar išliekančias 
spragas, dėl kurių sudaromos palankesnės 
sąlygos diskriminacijai, ir rekomenduoja, 
kad dirbtinio intelekto kūrimo ir plėtojimo 
grupėse būtų atspindėta visuomenės 
įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 11
Annalisa Tardino
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tarpusavyje susieto 
dirbtinio intelekto ir robotikos tinklų 
apsauga yra be galo svarbi ir kad būtina 
imtis priemonių siekiant užkirsti kelią 
saugumo pažeidimams, duomenų 
nutekėjimui, „duomenų užnuodijimui“, 
kibernetiniams išpuoliams ir netinkamam 
asmens duomenų naudojimui;

4. pabrėžia, kad tarpusavyje susieto 
dirbtinio intelekto ir robotikos tinklų 
vientisumo, saugumo ir atsparumo 
užtikrinimas yra be galo svarbus ir kad 
būtina imtis priemonių siekiant užkirsti 
kelią saugumo pažeidimams, duomenų 
nutekėjimui, „duomenų užnuodijimui“, 
kibernetiniams išpuoliams ir netinkamam 
asmens duomenų naudojimui;

Or. it

Pakeitimas 12
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad tarpusavyje susieto 
dirbtinio intelekto ir robotikos tinklų 
apsauga yra be galo svarbi ir kad būtina 
imtis priemonių siekiant užkirsti kelią 
saugumo pažeidimams, duomenų 
nutekėjimui, „duomenų užnuodijimui“, 
kibernetiniams išpuoliams ir netinkamam 
asmens duomenų naudojimui;

4. pabrėžia, kad tarpusavyje susieto 
dirbtinio intelekto ir robotikos tinklų 
apsauga yra be galo svarbi ir kad būtina 
imtis priemonių siekiant užtikrinti 
atsparumą atakoms ir užkirsti kelią 
saugumo pažeidimams, duomenų 
nutekėjimui, „duomenų užnuodijimui“, 
kibernetiniams išpuoliams ir netinkamam 
asmens duomenų naudojimui;

Or. en

Pakeitimas 13
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad taip pat būtina, jog 
nepriklausomos viešos duomenų apsaugos 
institucijos stebėtų ir veiksmingai 
užtikrintų duomenų apsaugos teisės aktų 
laikymąsi;

5. pakartoja, kad svarbu viešosioms 
nepriklausomoms duomenų apsaugos 
institucijoms suteikti reikiamą personalą 
ir finansavimą, kad jos galėtų stebėti, kaip 
laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų, 
ir veiksmingai užtikrinti jų laikymąsi;

Or. en

Pakeitimas 14
Annalisa Tardino

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pastebi, kad siekiant visapusiškai 
apsaugoti pagrindines teises yra svarbus 
algoritmų skaidrumas; pabrėžia, kad teisės 
aktų leidėjai turi apsvarstyti sudėtingą 
atsakomybės klausimą ir kad atsakomybė 
už visas dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas visada turėtų tekti fiziniam ar 
juridiniam asmeniui;

6. pastebi, kad siekiant visapusiškai 
apsaugoti pagrindines teises yra svarbus 
algoritmų skaidrumas; pabrėžia, kad, 
atsižvelgiant į esminius aspektus tiek 
etikos, tiek ir teisės srityje, teisės aktų 
leidėjai turi apsvarstyti sudėtingą 
atsakomybės klausimą, visų pirma kūno 
sužalojimo ir materialinės žalos atveju, ir 
kad atsakomybė už visas dirbtinio intelekto 
taikomąsias programas visada turėtų tekti 
teisės subjektui tradicine prasme, t. y. 
fiziniam ar juridiniam asmeniui;

Or. it

Pakeitimas 15
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pastebi, kad siekiant visapusiškai 
apsaugoti pagrindines teises yra svarbus 
algoritmų skaidrumas; pabrėžia, kad teisės 

6. pabrėžia, kad siekiant visapusiškai 
apsaugoti pagrindines teises yra svarbus 
algoritmų skaidrumas; pabrėžia, kad teisės 
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aktų leidėjai turi apsvarstyti sudėtingą 
atsakomybės klausimą ir kad atsakomybė 
už visas dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas visada turėtų tekti fiziniam ar 
juridiniam asmeniui;

aktų leidėjai turi apsvarstyti sudėtingą 
atsakomybės klausimą ir kad atsakomybė 
už visas dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas visada turėtų tekti fiziniam ar 
juridiniam asmeniui;

Or. en

Pakeitimas 16
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6 a. pabrėžia, kad kuriant dirbtinio 
intelekto sistemas turi būti laikomasi 
skaidrumo ir atskaitomybės principų ir 
sudaromos sąlygos žmonėms suprasti 
veiksmus ir sprendimus, kuriuos lemia 
dirbtinio intelekto technologija; pabrėžia, 
kad kuriant dirbtinio intelekto 
technologijų reglamentavimo sistemą 
svarbu užtikrinti į žmogų orientuotą 
požiūrį, kad būtų užtikrinta pagarba 
pagrindinėms teisėms; atsižvelgdamas į 
tai pabrėžia, kad naudotojai turi žinoti, 
kaip naudojami jų duomenys ir kada jie 
bendrauja ar sąveikauja su dirbtinio 
intelekto sistema, siekiant didinti vartotojų 
informuotumą, pasitikėjimą ir 
pasitikėjimą naujomis technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 17
Paul Tang

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6 a. pabrėžia konkrečią riziką, kylančią 
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naudojant dirbtiniu intelektu grindžiamas 
automatinio atpažinimo taikomąsias 
programas, kurios šiuo metu sparčiai 
vystomos; ragina Komisiją ir valstybes 
nares uždrausti automatinį biometrinį 
tapatybės nustatymą, pvz., veido 
atpažinimą;

Or. en

Pakeitimas 18
Paul Tang

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad dirbtinis intelektas 
dažnai naudojamas siekiant sudaryti 
sąlygas automatizuotiems sprendimų 
priėmimo algoritmams platinti ir tvarkyti 
naudotojams rodomą turinį; pabrėžia, kad 
šie algoritmai naudotojams atlieka 
vadinamosios juodosios dėžės funkciją; 
ragina Komisiją pasiūlyti rekomendacijų, 
kaip padidinti naudotojų vykdomą jų 
matomo turinio kontrolę, ir prašyti 
užtikrinti, kad dirbtinio intelekto 
taikomosios programos ir interneto 
platformos suteiktų naudotojams 
galimybę pasirinkti, kad turinys būtų 
rodomas neutralia eilės tvarka, kad jie 
galėtų geriau kontroliuoti, kaip 
reitinguojamas jiems rodomas turinys, 
įskaitant galimybes reitinguoti ne pagal 
įprastus turinio vartojimo įpročius ir 
visiškai atsisakyti bet kokio turinio 
kuravimo;

Or. en

Pakeitimas 19
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley
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Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente numatyta 
teisė būti informuotam apie duomenų 
tvarkymo logiką;

Or. en

Pakeitimas 20
Andrzej Halicki, Sergey Lagodinsky, Dragoş Tudorache, Cornelia Ernst, Katarina 
Barley

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. primena, kad pagal Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 22 
straipsnį asmenys turi teisę reikalauti 
žmogaus įsikišimo, kai automatizuotu 
duomenų tvarkymu grindžiamas 
sprendimas jiems daro didelį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 21
Paul Tang

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. atkreipia dėmesį į neigiamą 
asmens duomenimis grindžiamos 
reklamos poveikį; todėl ragina Komisiją 
uždrausti asmens duomenų naudojimu 
grindžiamą reklamą;

Or. en
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