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Otázka na ústne zodpovedanie  O-000008/2020
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Petra De Sutter
v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Vec: Automatizované rozhodovacie procesy: zabezpečenie ochrany spotrebiteľa a voľného 
pohybu tovaru a služieb

Sme svedkami rýchleho rozvoja technológie umelej inteligencie a automatizovaného rozhodovania. 
To so sebou prináša početné spôsoby uplatnenia, príležitosti a výzvy, ktoré zahŕňajú prakticky všetky 
odvetvia vnútorného trhu.

Majú veľký potenciál, pokiaľ ide o inovatívne a kvalitnejšie produkty a služby, ale na to, aby sa tento 
potenciál v plnej miere využil, je potrebné riešiť aj rôzne problémy:

1. Je potrebné spotrebiteľom zaručiť možnosť výberu a dobré podmienky a zaistiť ich dôveru. 
Služby a tovar využívajúce umelú inteligenciu a automatizované rozhodovanie prinášajú so 
sebou riziko zavádzania, diskriminácie alebo dokonca poškodzovania spotrebiteľov, napríklad v 
súvislosti s diferencovanou cenotvorbou alebo automatizovanými odbornými službami, ktoré sú 
vykonávané bez ľudského dohľadu vysoko kvalifikovaných odborníkov.

2. Je možné, že bude treba upraviť existujúce rámce EÚ v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti tak, 
aby zahŕňali nové výrobky a služby obsahujúce prvky umelej inteligencie, s cieľom zabezpečiť 
voľný pohyb na jednotnom trhu, ako aj ochranu podnikov a spotrebiteľov pred ujmou a ich 
odškodnenie, ak k ujme dôjde. Toto je dôležité najmä vtedy, keď majú výrobky a služby 
automatizované rozhodovacie schopnosti a príslušné orgány, podniky a spotrebitelia nemajú 
prístup k jasným informáciám o tom, na základe čoho bolo konkrétne rozhodnutie prijaté. V tomto 
prípade možno transparentnosť zabezpečiť len presunutím dôkazného bremena;

3. Ak máme európskym podnikom pomôcť k tomu, aby mohli súťažiť na celosvetovej úrovni, bude 
rozhodujúce stanoviť ďalšie normy a ciele vrátane kvality údajov a odstrániť zaujatosť vo 
všetkých súboroch údajov prostredníctvom zavedenia ochranných opatrení pri navrhovaní a 
testovaní algoritmického rozhodovania.

Ako Komisia plánuje a) zabezpečiť, aby boli spotrebitelia chránení pred nekalými a/alebo 
diskriminačnými obchodnými praktikami alebo pred rizikami spojenými s odbornými službami 
využívajúcimi umelú inteligenciu; b) zabezpečiť väčšiu transparentnosť týchto procesov; a c) 
zabezpečiť, aby sa v automatizovanom rozhodovacom procese využívali len vysoko kvalitné a 
nezaujaté súbory údajov?

Aké iniciatívy podnikne Komisia, aby zabezpečila, že rámce EÚ v oblasti bezpečnosti a 
zodpovednosti budú odpovedať svojmu účelu, a poskytla orgánom dohľadu nad trhom a iným 
príslušným orgánom primerané prostriedky a právomoci, ktoré im umožnia konať?

Predložené: 23/01/2020

Termín na zodpovedanie: 24/04/2020


