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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси: 

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

А. като има предвид, че етичните насоки – например принципите, приети от 
експертната група на високо равнище по въпросите на изкуствения интелект – 
дават добра отправна точка, но не са достатъчни, за да се гарантира, че дружествата 
действат честно и гарантират ефективна защита на потребителите;

Обхват
1. подчертава колко е важно да се прилага нормативна уредба на ЕС, която акцентира 

върху етичните аспекти във връзка с изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии, когато потребителите в Съюза са ползватели, субекти 
или обекти на алгоритмична система или са насочвани към такава система, 
независимо от мястото на установяване на образуванията, които разработват, 
продават или използват системата; освен това счита, че в интерес на правната 
сигурност определените правила следва да се прилагат за всички разработчици и 
по цялата верига за създаване на стойност, а именно при разработването, 
внедряването и използването на съответните технологии и техните компоненти, и 
следва да гарантират високо равнище на защита на потребителите; изтъква отново 
колко са важни ценностите на Съюза, посочени в Договорите, във връзка със 
значението на защитата на личните данни и на изричното и информирано съгласие, 
и предлага тези правила да вземат предвид поуките от прилагането на Регламент 
(ЕС) 2016/6791 (ОРЗД), който се счита за еталон в световен мащаб; счита, че 
наличието на законен представител, установен в Съюза, към който биха могли да 
се отправят искания, например с цел да се даде възможност за правна защита на 
потребителите, е важно за целите на прилагането на една бъдеща нормативна 
уредба на ЕС; 

2. отбелязва, че нормативната уредба на ЕС следва да се прилага за алгоритмични 
системи, включително в областта на изкуствения интелект, машинното 
самообучение, системите, основаващи се на правила, автоматизираните и 
подпомаганите процеси на вземане на решения и роботиката; отбелязва освен това, 
че може да се разработят стандартизирани символи, с чиято помощ тези системи да 
се разясняват на потребителите, когато системите са сложни или когато те са в 
състояние се вземат решения, оказващи значително въздействие върху живота на 
потребителите;

3. подчертава, че нормативната уредба на ЕС трябва да има ориентиран към човека 

1 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 1). 
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подход и да води до разработването на системи, в които европейските етични 
ценности са интегрирани още на етапа на проектирането; счита, че една нормативна 
уредба на ЕС, съсредоточена върху европейските ценности, посочени в 
Договорите, би представлявала добавена стойност, като ще осигури на Европа 
уникално конкурентно предимство и ще допринесе значително за 
благосъстоянието и благоденствието на европейските граждани и предприятия и 
също така ще стимулира вътрешния пазар; подчертава, че една етична рамка в 
областта на изкуствения интелект също така представлява добавена стойност по 
отношение на насърчаването на иновациите на вътрешния пазар;

4. посочва, че нормативната уредба, въведена с Решение № 768/2008/EО2, предвижда 
хармонизиран списък от задължения за производителите, вносителите и 
дистрибуторите, насърчава използването на стандарти и предвижда няколко нива 
на контрол в зависимост от това, доколко е опасен продуктът; счита, че тази уредба 
следва да се прилага и за продукти с вграден изкуствен интелект;

5. подчертава, че всички бъдещи разпоредби следва да възприемат диференциран, 
основаващ се на риска подход, за да се предостави възможност за разработването 
и внедряването на сигурни и надеждни системи, като се прилагат ясни критерии и 
показатели, с последваща безпристрастна правна оценка въз основа на 
потенциалната вреда или нарушаване на правата по отношение на отделните лица, 
както и на обществото като цяло, като се вземе предвид специфичният контекст на 
използване на алгоритмичната система; подчертава, че правните задължения и 
изискванията за сертифициране следва постепенно да нарастват в съответствие с 
определеното равнище на риска; подчертава, че в категорията с най-нисък риск 
следва да няма допълнителни правни задължения; отбелязва, че алгоритмичните 
системи, които могат да нанесат вреда на дадено лице или да доведат до 
нарушаването на правата на дадено лице, или да повлияят върху достъпа на дадено 
лице до обществени услуги, не се считат за попадащи в категорията с най-нисък 
риск; отбелязва, че основаният на риска подход следва да се придържа към ясни и 
прозрачни правила, като осигурява достатъчно правна сигурност и същевременно 
е ориентиран към бъдещето; призовава за единно прилагане на системата за 
класифициране на риска и свързаните с нея правни задължения, за да се гарантират 
еднакви условия на конкуренция в държавите членки и да се предотврати 
разпокъсване на вътрешния пазар; подчертава, че оценката на риска по отношение 
на конкретна система трябва да бъде предмет на редовна преоценка;

6. припомня, че Комисията следва да разгледа действащата нормативна уредба на ЕС 
и нейното прилагане, включително достиженията на правото в областта на 
защитата на потребителите, законодателството в областта на отговорността за 
продуктите, законодателството в областта на безопасността на продуктите и 
законодателството в областта на надзора на пазара, за да се установят правните 
пропуски, както и съществуващите регулаторни задължения; счита, че това е 
необходимо, за да се установи дали действащата нормативна уредба на ЕС е в 

2 Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. 
относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на 
Решение 93/465/ЕИО на Съвета (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82).
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състояние да отговори на навлизането на изкуствения интелект, роботиката и 
свързаните с тях технологии и дали тази уредба в състояние да гарантира високо 
равнище на защита на потребителите;

Управление на данните
7. подчертава колко е важно наличието на етична и нормативна уредба на ЕС, която 

включва по-специално разпоредби, изискващи използването на висококачествени 
данни за обучението на алгоритмични системи във връзка с целта на тяхното 
използване; във връзка с това подчертава, че е необходимо да се гарантира 
представителността на данните, използвани за обучението, и когато е възможно – 
обективният характер на наборите от данни, както и на стандартите за данните и 
обобщаването, за да се подобри функционирането на алгоритмичните системи и да 
се повиши доверието и приемането от страна на потребителите; подчертава, че тези 
набори от данни следва да подлежат на одит от страна на компетентните органи, 
ако е налице такова искане, за да се гарантира тяхното съответствие с посочените 
по-горе принципи;

Защита на потребителите: прозрачност и обяснимост на алгоритмите
8. подчертава, че доверието на потребителите е от съществено значение за 

разработването и използването на изкуствения интелект, роботиката и свързаните 
с тях технологии, които могат да носят присъщи рискове, ако се основават на 
непрозрачни алгоритми и необективни набори от данни; счита, че потребителите 
следва да имат правото да бъдат информирани в достатъчна степен и по разбираем, 
навременен, стандартизиран, точен и достъпен начин за това, че се използват 
алгоритмични системи, за основанието за тяхното използване, както и за 
евентуалния резултат и въздействието по отношение на потребителите, как може 
да се осъществи контакт с човек, разполагащ с правомощия за вземане на решения, 
и как решенията на системата могат да бъдат проверени, обжалвани ефикасно и 
коригирани; припомня, че човекът винаги трябва да бъде в състояние да отмени 
автоматизирани решения; счита, че потребителите следва също така да бъдат 
защитени чрез правото да изключват или ограничават дадена система с изкуствен 
интелект, като използва персонализация, когато това е възможно; подчертава колко 
е важна пропорционалността при разработването на тази рамка за прозрачност, за 
да се избегне създаването на ненужна тежест за новосъздадените предприятия и за 
малките и средните предприятия (МСП), които извършват дейност в нискорискови 
области;

9. подчертава необходимостта да се предприемат ефективни действия за справяне с 
предизвикателствата, произтичащи от алгоритмичните системи, както и да се 
гарантира, че потребителите разполагат с необходимите права и са надлежно 
защитени; подчертава необходимостта да се погледне отвъд традиционните 
принципи за информация и оповестяване, на които се основават достиженията на 
правото на ЕС в областта на защитата на потребителите, тъй като ще са необходими 
по-солидни права на потребителите и ясни ограничения по отношение на 
разработването и използването на алгоритмични системи, за да се гарантира, че 
технологиите допринасят за подобряването на живота на потребителите и се 
развиват по начин, който зачита основните права, правата на потребителите и 
европейските ценности;
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10. счита, че категорично е необходим подход при проектирането, основаващ се на 
ценности, за да се създадат необходимите условия за широко обществено приемане 
на изкуствения интелект за потребителите; счита, че етичните ценности 
справедливост, точност, поверителност и прозрачност следва да бъдат в основата 
на изкуствения интелект, което в този контекст означава системите да 
функционират по такъв начин, че да не генерират несправедливо тенденциозни 
резултати;

11. припомня колко е важно да се осигури наличието на ефективни средства за правна 
защита за потребителите и призовава държавите членки и националните органи за 
надзор на пазара да гарантират, че са налице достъпни, включително от финансова 
гледна точка, независими и ефективни процедури и структури за преразглеждане, 
за да се осигури безпристрастен преглед от страна на човек на всички твърдения за 
нарушения на правата на потребителите чрез използване на алгоритмични системи, 
независимо дали произтичат от участници от публичния или частния сектор; 
настоятелно призовава да бъде осигурен достъп до механизми за решаване на 
спорове и за колективна защита в съответствие с Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните 
интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО3, за да се оспорва 
въвеждането или постоянното използване на система, създаваща риск от 
нарушения на правата на потребителите, или за да се предприемат действия за 
правна защита във връзка с нарушаване на права; призовава Комисията да 
гарантира, че националните и европейските организации на потребителите 
разполагат с достатъчно финансиране, за да подпомагат потребителите при 
упражняването на тяхното право на правна защита в случаите, когато решения, 
основаващи се на приложения с изкуствен интелект, нарушават правата на 
потребителите;

12. подчертава, че когато парични средства от публични източници допринасят в 
значителна степен за разработването или прилагането на алгоритмична система, 
наред с откритите обществени поръчки и стандартите за свободно договаряне, 
кодът, генерираните данни – доколкото не са лични – и моделът, който е бил обект 
на обучение, биха могли да бъдат публични по подразбиране, ако е налице 
договореност с разработчика, за да се даде гарантира прозрачност, да се повиши 
равнището на киберсигурност и да се осигури възможност за тяхното повторно 
използване с цел стимулиране на иновациите; подчертава, че по този начин може 
да бъде разгърнат пълният потенциал на единния пазар, като се избегне 
разпокъсване на пазара;

Вътрешен пазар: информация за потребителите и осведоменост на потребителите
13. подчертава колко е важно да се гарантира, че интересите на всички потребители, 

включително потребители в маргинализирано или уязвимо положение, например 
хора с увреждания, са надлежно взети предвид и представени в една бъдеща 
нормативна уредба на ЕС; отбелязва, че за целите на анализа на въздействието на 
алгоритмичните системи върху потребителите достъпът до данни би могъл да бъде 
разширен, така че да включва подходящи страни, по-специално независими 
изследователи, медии и организации на гражданското общество, чрез приложно-

3 COD(2018)0089, в процес на публикуване.
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програмни интерфейси, когато това е възможно, като същевременно се зачита 
изцяло законодателството на Съюза в областта на защитата на данните и 
неприкосновеността на личния живот, както и законодателството в областта на 
търговската тайна; припомня колко е важно потребителите да се научат да бъдат 
по-добре информирани и да разполагат с повече умения при използване на 
алгоритмични системи, за да бъдат защитени от потенциални рискове и да 
отстояват правата си; счита, че изкуственият интелект, интернет на нещата и други 
бързо развиващи се технологии имат огромен потенциал да предоставят 
възможности на потребителите за достъп до подобрения, които ги улесняват в 
тяхното ежедневие в редица аспекти и създават условия за по-добри продукти и 
услуги, като същевременно носят ползи за потребителите по отношение на 
насърчаването на по-добър надзор на пазара, доколкото продължават да действат 
всички приложими принципи, условия (включително прозрачност и проверимост) 
и разпоредби;

14. подчертава колко е важно да се постигне високо равнище на обща цифрова 
грамотност и да се обучават висококвалифицирани специалисти в тази област, 
както и да се гарантира взаимното признаване на тези квалификации в рамките на 
Съюза; Подчертава, че е необходимо да се разполага с различни екипи от 
разработчици и инженери, които работят заедно с ключови обществени участници, 
за да се предотврати непреднамереното включване на пола и културните нагласи в 
алгоритмите, системите и приложенията с изкуствен интелект; подкрепя 
създаването на образователни програми и дейности за повишаване на обществената 
осведоменост относно общественото, правното и етичното въздействие на 
изкуствения интелект;

15. призовава Комисията да насърчава и финансира разработването на изкуствен 
интелект, роботика и свързани с тях технологии, които са ориентирани към човека 
и имат за цел преодоляване на предизвикателствата в областта на околната среда и 
климата и които гарантират еднакъв достъп до и упражняване на основните права 
чрез използването на фискални, свързани с възлагането на поръчки или други 
стимули;

16. подчертава, че изкуственият интелект и алгоритмичните системи следва да бъдат в 
съответствие с правните изисквания, стабилни, надеждни и сигурни още на етапа 
на проектирането; призовава Комисията да гарантира, че регулаторният подход на 
Съюза към алгоритмичните системи включва подходящи мерки, за да може тези 
системи да подлежат на независим контрол и надзор;

Надзор на пазара
17. призовава за създаването на европейски център за експертни знания и опит, който 

засилва капацитета на Съюза и се основава във възможно най-голяма степен на 
съществуващите структури, за да насърчава обмена на информация относно 
алгоритмични системи между органите на държавите членки и да подпомага 
създаването на общо разбиране в рамките на единния пазар, като предоставя 
насоки, становища и експертни знания на органите на държавите членки, следи за 
прилагането на съответното законодателство на Съюза, предприема действия във 
връзка с потенциални проблеми в областта на защитата на потребителите, определя 
стандарти за най-добри практики и когато е приложимо, прави препоръки за 
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регулаторни мерки; освен това призовава тази структура да се консултира по 
подходящ начин с организациите на заинтересованите лица, например организации 
за защита на потребителите, за да се гарантира, че потребителите са широко 
представени; счита, че поради непропорционалното въздействие на 
алгоритмичните системи върху жените и малцинствата равнищата на вземане на 
решения на подобна структура следва да бъдат диференцирани и балансирани от 
гледна точка на половете; подчертава, че държавите членки трябва да разработят 
стратегии за управление на риска във връзка с изкуствения интелект в контекста на 
своите национални стратегии за надзор на пазара. 

18. призовава Комисията да предложи мерки за проследимост на данните, като се има 
предвид както законността на придобиването на данните, така и защитата на 
правата на потребителите и на основните права; подчертава в същото време, че 
наборите от данни, алгоритмите и процесите, използвани при разработването и 
внедряването на алгоритмични системи, включително тези за събиране на данни и 
обозначаване на данни, следва да бъдат документирани в съответствие със 
стандарта в сектора; отбелязва, че е от съществено значение документацията 
относно оценката на риска, софтуерната документация, алгоритмите и наборите от 
данни, използвани или генерирани от изкуствен интелект, роботика и свързани с 
тях технологии, да бъдат достъпни и обясними за органите за надзор на пазара, като 
се спазват законодателството на Съюза и търговската тайна; освен това отбелязва, 
че тази документация следва да се съхранява от лицата, които участват в 
различните етапи на разработване на алгоритмични системи; отбелязва, че на 
органите за надзор на пазара следва да бъдат предоставени допълнителни 
правомощия в това отношение; счита, че може да се наложи преразглеждане на 
действащото законодателство в областта на надзора на пазара, за да се избегне 
рискът то да престане да отговаря на актуалните условия и да се гарантира, че то е 
в състояние да отговори от етична гледна точка на бързото развитие на изкуствения 
интелект, роботиката и свързаните с тях технологии;

19. призовава всяка държава членка да определи и да осигури достатъчно финансиране 
на компетентен национален орган за наблюдение на прилагането на разпоредбите, 
свързани с алгоритмичните системи; подчертава необходимостта националните 
органи за надзор на пазара да бъдат укрепени по отношение на капацитета, 
уменията и компетентностите в областта на изкуствения интелект, както и знанията 
относно специфичните рискове, свързани с изкуствения интелект;

20. призовава за тясна координация между органите на държавите членки и за 
създаването на Европейски съвет за надзор на пазара на алгоритмични системи, в 
който участват националните органи, за да се гарантират ефективният надзор и 
еднакви условия на конкуренция на европейско равнище и да се избегне 
разпокъсване на вътрешния пазар;

21. отбелязва ценните резултати от работата на експертната група на високо равнище 
по въпросите на изкуствения интелект, и по-конкретно публикацията „Насоки 
относно етичните аспекти за надежден изкуствен интелект“; предлага тази група, 
състояща се от представители на академичните среди, гражданското общество и 
промишлеността, както и на Европейския алианс за изкуствен интелект, да 
предоставя експертни знания на Европейския съвет за надзора на пазара на 
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алгоритмични системи;

22. отбелязва, че системите следва да са ориентирани към потребителя и да са 
проектирани по начин, който позволява на всички хора да използват продукти или 
услуги с изкуствен интелект, независимо от своята възраст, пол, способности или 
особености, по-специално в областите, включващи отношения между предприятия 
и потребители; отбелязва, че достъпността на тази технология за хората с 
увреждания е от особено значение; отбелязва, че системите с изкуствен интелект 
следва да не използват универсален подход и следва да вземат предвид принципите 
за универсален дизайн, насочени към възможно най-широк кръг от ползватели, 
като се следват съответните стандарти за достъпност; подчертава, че това ще даде 
възможност на хората да имат равнопоставен достъп до и да участват активно в 
съществуващи и нововъзникващи дейности на човека и помощни технологии, за 
които се използва компютър.
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