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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą: 

– į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi etinės gairės, pvz., Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais 
priimti principai, yra geras atspirties taškas, tačiau to nepakanka norint užtikrinti, kad 
įmonės elgtųsi sąžiningai ir garantuotų veiksmingą vartotojų apsaugą;

Taikymo sritis
1. pabrėžia, jog svarbu, kad ES etinius dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų 

aspektus akcentuojanti reglamentavimo sistema būtų taikoma tais atvejais, kai vartotojai 
Sąjungoje yra algoritmų sistemos naudotojai, jiems ji taikoma, į juos orientuota ar 
nukreipiama, neatsižvelgiant į sistemą kuriančių, parduodančių arba naudojančių 
subjektų įsisteigimo vietą; be to, mano, kad teisinio aiškumo atžvilgiu išdėstytos taisyklės 
turėtų būti taikomos visiems kūrėjams ir visoje vertės grandinėje, būtent kuriant, diegiant 
ir naudojant atitinkamas technologijas ir jų komponentus, ir jomis turėtų būti užtikrintas 
aukštas vartotojų apsaugos lygis; pakartoja, kad svarbios Sutartyse nurodytos Sąjungos 
vertybės, susijusios su asmens duomenų apsauga ir aiškiu, informacija pagrįstu sutikimu, 
ir siūlo, kad tose taisyklėse būtų atsižvelgta į patirtį, įgytą įgyvendinant Reglamentą (ES) 
2016/6791 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kuris laikomas pasauliniu 
lyginamuoju standartu; mano, kad teisinis atstovas, kuris būtų įsisteigęs Sąjungoje ir 
kuriam galėtų būti adresuojami prašymai, kad, pavyzdžiui, užtikrinti žalos atlyginimą 
vartotojams, yra svarbus siekiant užtikrinti būsimos ES reglamentavimo sistemos 
įgyvendinimą; 

2. pažymi, kad ES reglamentavimo sistema turėtų būti taikoma algoritmų sistemoms, 
įskaitant dirbtinio intelekto, daiktų interneto, mašinų mokymosi, taisyklėmis grindžiamų 
sistemų, automatizuoto ir pagalbinio sprendimų priėmimo procesų ir robotikos sritis; be 
to, pažymi, kad galėtų būti parengtos standartizuotos piktogramos, kurios padėtų 
vartotojams paaiškinti tas sistemas, kai jos yra sudėtingos arba apima sprendimus, kurie 
daro didelę įtaką jų gyvenimui;

3. pabrėžia, kad ES reglamentavimo sistemoje turi būti laikomasi į žmogų sutelkto požiūrio, 
ir ji turėtų paskatinti kurti sistemas, apimančias Europos integruotosios etikos vertybes; 
mano, kad ES reglamentavimo sistema, kurioje dėmesys sutelkiamas į sąjungos vertybes, 
nurodytas sutartyse, sukurtų pridėtinę vertę, suteikdama Europai unikalų konkurencinį 
pranašumą, ir reikšmingai prisidėtų prie Sąjungos piliečių ir įmonių gerovės bei 
klestėjimo, taip pat paskatintų vidaus rinką; pabrėžia, kad etinė dirbtinio intelekto sistema 
taip pat suteikia pridėtinę vertę skatinant inovacijų diegimą rinkoje;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad Sprendimu Nr. 768/2008/EB2 nustatyta teisine sistema 

1 38 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 

2 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl 
bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Tarybos sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 
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sukuriamas suderintas gamintojų, importuotojų ir platintojų prievolių sąrašas, skatinama 
naudoti standartus ir numatomi keli kontrolės lygiai, atsižvelgiant į gaminio 
pavojingumą; mano, kad ši sistema taip pat turėtų būti taikoma produktams su integruota 
dirbtinio intelekto technologija;

5. pabrėžia, kad vykdant bet kokį būsimą reglamentavimą turėtų būti laikomasi 
diferencijuoto rizika pagrįsto požiūrio, taikant aiškius kriterijus ir rodiklius, taip pat 
nešališką teisinį vertinimą, pagrįstą galima žala asmeniu ir visai visuomenei ar jų teisių 
pažeidimais, atsižvelgiant į konkrečias algoritmų sistemos naudojimo aplinkybes; 
pabrėžia, kad teisinės prievolės ir sertifikavimo reikalavimai turėtų būti laipsniškai 
didinami pagal nustatytą rizikos lygį; atkreipia dėmesį, kad mažiausios rizikos 
kategorijoje neturėtų būti numatyta jokių papildomų teisinių prievolių; pažymi, kad 
algoritmų sistemos, kurios gali pakenkti asmeniui arba lemti galimus asmens teisių 
pažeidimus, arba daryti poveikį jo galimybėms gauti valstybės išmokas, nepriskiriamos 
mažiausios rizikos kategorijai; pažymi, kad rizika pagrįstas požiūris turėtų būti paremtas 
aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis, kurios suteikia pakankamai teisinio tikrumo ir kartu 
yra ateičiai tinkamos; ragina vienodai įgyvendinti rizikos klasifikavimo sistemą ir 
susijusias teisines prievoles, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos valstybėms narėms ir 
užkirstas kelias vidaus rinkos susiskaidymui; pabrėžia, kad konkrečios sistemos rizikos 
vertinimui turi būti reguliariai taikomas pakartotinis vertinimas;

6. primena, kad Komisija turėtų išnagrinėti dabartinę ES teisinę sistemą ir jos taikymą, 
įskaitant vartotojų teisės acquis, produktų saugą ir rinkos priežiūros teisės aktus, siekiant 
nustatyti teisines spragas ir taip pat galiojančius reguliavimo įsipareigojimus; mano, kad 
tai būtina siekiant nustatyti, ar dabartinė ES teisinė sistema gali reaguoti į dirbtinio 
intelekto, robotikos ir susijusių technologijų atsiradimą ir ar ji gali užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų apsaugą;

Duomenų tvarkymas
7. pabrėžia, kad svarbu nustatyti ES etinę ir reglamentavimo sistemą, įskaitant nuostatas 

pagal kurias reikalaujama, kad algoritmų sistemų mokymui būtų naudojami aukštos 
kokybės duomenys, atsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį; Todėl pabrėžia, kad būtina 
užtikrinti naudojamų mokymo duomenų reprezentatyvumą ir, kur įmanoma, šalinti 
rinkinių šališkumą, taip pat duomenų ir agregavimo standartus, kad pagerinti algoritmų 
sistemų išvestis ir padidinti vartotojų pasitikėjimą bei pritarimą; pabrėžia, kad šie 
duomenų rinkinius turėtų tikrinti kompetentingos institucijos, kai tik būtina užtikrinti jų 
atitiktį pirmiau aptartiems principams;

Vartotojų apsauga: algoritmų skaidrumas ir paaiškinamumas
8. pabrėžia, kad kuriant ir įgyvendinant dirbtinį intelektą, robotiką ir susijusias 

technologijas, kurioms būdinga rizika ir kurios pagrįstos neskaidriais algoritmais ir 
neobjektyviais duomenų rinkiniais, yra labai svarbus vartotojų pasitikėjimas; mano, kad 
vartotojai turi turėti teisę būti suprantamu, savalaikiu, standartizuotu, tiksliu ir prieinamu 
būdu informuojami apie algoritmų sistemų egzistavimą, pagrindimą, galimus rezultatus 
ir poveikį vartotojams, apie tai, kaip susisiekti su sprendimus priimančiu asmeniu ir kaip 
galima patikrinti, veiksmingai užginčyti ir ištaisyti sistemos sprendimus; primena, kad 
žmonės visada turi galėti panaikinti automatinius sprendimus; mano, kad vartotojai taip 

2008 8 13, p. 82).
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pat turėtų būti saugomi suteikiant jiems teisę išjungti arba apriboti dirbtinio intelekto 
sistemą, pritaikant ją asmeniniams poreikiams, kai tai įmanoma; pabrėžia, koks svarbus 
proporcingumas kuriant tokią skaidrumo sistemą, siekiant išvengti nereikalingos naštos 
startuoliams ir MVĮ, veikiančioms mažos rizikos sektoriuose;

9. pabrėžia, kad būtina veiksmingai spręsti algoritmų sistemų keliamus uždavinius ir 
užtikrinti, kad vartotojai būtų įgalinti ir tinkamai apsaugoti; pabrėžia, kad būtina 
neapsiriboti tradiciniais informavimo ir informacijos atskleidimo principais, kuriais 
remiantis buvo sukurtas vartotojų acquis, nes reikės griežtesnių vartotojų teisių ir aiškių 
algoritmų sistemų kūrimo ir naudojimo apribojimų, siekiant užtikrinti, kad technologijos 
prisidėtų prie vartotojų gyvenimo gerinimo ir būtų vystomos atsižvelgiant į pagrindines 
ir vartotojų teises bei Europos vertybes;

10. mano, kad labai svarbus į vertę orientuotas projektavimo metodas, kad vartotojams būtų 
sukurtos sąlygos plačiai socialiai pripažinti dirbtinį intelektą; mano, kad etinės 
sąžiningumo, tikslumo, konfidencialumo ir skaidrumo vertybės turėtų būti dirbtinio 
intelekto pagrindas, o tai reiškia, kad sistemos veikla turi būti tokia, kad negalėtų sukurti 
nesąžiningai šališkų rezultatų;

11. primena, kad svarbu užtikrinti vartotojams galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių 
gynimo priemonėmis, ir ragina valstybes nares bei nacionalines rinkos priežiūros 
institucijas užtikrinti, kad būtų galima naudotis prieinamomis, įperkamomis, 
nepriklausomomis ir veiksmingomis procedūromis bei peržiūros struktūromis siekiant 
garantuoti nešališką visų skundų dėl vartotojų teisių pažeidimų naudojant algoritmų 
sistemas žmogaus atliekamą peržiūrą, neatsižvelgiant į tai, ar juos pateikė viešojo, ar 
privačiojo sektoriaus subjektai; primygtinai ragina, kad ginčų sprendimo ir kolektyvinio 
žalos atlyginimo mechanizmai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl 
atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria 
panaikinama Direktyva 2009/22/EB3, būtų prieinami siekiant užginčyti sistemos, 
galinčios pažeisti vartotojų teises, diegimą ar nuolatinį naudojimą arba ištaisyti teisių 
pažeidimą; prašo Komisijos užtikrinti, kad nacionalinės ir Europos vartotojų 
organizacijos turėtų pakankamą finansavimą, kad galėtų padėti vartotojams pasinaudoti 
savo teise į teisinės gynybos priemonę tais atvejais, kai sprendimais, grindžiamais 
dirbtinio intelekto taikomosiomis programomis, pažeidžiamos vartotojų teisės;

12. pabrėžia, kad tais atvejais, kai lėšomis, gaunamomis iš valstybinių šaltinių, ženkliai 
prisidedama prie algoritmų sistemos kūrimo ar įgyvendinimo, kartu su atvirais viešųjų 
pirkimų konkursais ir atvirais sutarčių sudarymo standartais, kodas, generuojami 
duomenys, jei jie nėra asmens duomenys, ir apmokytas modelis galėtų būti standartiškai 
vieši, susitarus su kūrėju, kad būtų užtikrintas skaidrumas, sustiprintas kibernetinis 
saugumas ir pakartotinis naudojimas, siekiant skatinti inovacijas; pabrėžia, kad taip 
galima išnaudoti visas bendrosios rinkos teikiamas galimybes išvengiant rinkos 
susiskaidymo;

Vidaus rinka: vartotojų informavimas ir sąmoningumas
13. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad bet kokioje būsimoje ES reglamentavimo sistemoje 

būtų tinkamai atsižvelgiama į visų vartotojų, įskaitant marginalizuotas arba 

3 COD (2018) 0089, (dar nepaskelbta).
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pažeidžiamoje padėtyje esančias grupes, pvz., neįgaliuosius, interesus ir jiems būtų 
atstovaujama; pažymi, kad, siekiant analizuoti algoritmų sistemų poveikį vartotojams, 
prieiga prie duomenų galėtų būti suteikta ir atitinkamiems subjektams, ypač 
nepriklausomiems tyrėjams, žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms, 
prireikus naudojant prieigą per programų sąsajas (API), kartu visapusiškai laikantis 
Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo bei komercinių paslapčių teisės aktų; primena, 
kad svarbu šviesti vartotojus siekiant juos geriau informuoti ir kvalifikuoti naudotis 
algoritmų sistemomis, kad jie būtų apsaugoti nuo galimos rizikos ir būtų saugomos jų 
teisės; mano, kad dirbtinis intelektas, daiktų internetas ir kitos besiformuojančios 
technologijos turi didžiulį potencialą suteikti vartotojams galimybę naudotis kai kuriais 
patogumais, pagerinančiais jų kasdieninį gyvenimą įvairiais būdais ir suteikiančiais 
geresnius produktus ir paslaugas, taip pat gauti naudos iš geresnės rinkos priežiūros 
puoselėjimo, jeigu toliau taikomi visi galiojantys principai, sąlygos (įskaitant skaidrumą 
ir auditą) ir reglamentai;

14. pabrėžia, kad svarbu pasiekti aukšto lygio bendrą skaitmeninį raštingumą ir rengti šios 
srities aukštos kvalifikacijos specialistus, taip pat visoje Sąjungoje užtikrinti tokių 
kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą; pažymi, kad būtina turėti skirtingas kūrėjų ir 
inžinierių grupes, kurios dirbtų kartu su pagrindiniais veikėjais, siekiant išvengti 
netyčinio lyčių ir kultūrinio šališkumo į dirbtinio intelekto algoritmus, sistemas ir 
prietaikas; pritaria švietimo programų kūrimui ir visuomenės informavimo veiklai, 
susijusiai su socialiniu, teisiniu ir etiniu dirbtinio intelekto poveikiu;

15. ragina Komisiją skatinti ir finansuoti į žmogų sutelkto dirbtinio intelekto, robotikos ir 
susijusių technologijų, kurios padėtų spręsti aplinkos ir klimato uždavinius ir užtikrintų 
vienodas galimybes naudotis pagrindinėmis teisėmis, plėtrą taikant fiskalines, viešųjų 
pirkimų ar kitas paskatas;

16. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas ir algoritmų sistemos turėtų būti teisiškai suderintos, 
tvirtos, patikimos ir saugios; ragina Komisiją užtikrinti, kad Sąjungos reglamentavimo 
metodas, skirtas algoritmų sistemoms, apimtų tinkamas priemones, kuriomis suteikiama 
galimybė toms sistemoms vykdyti nepriklausomą kontrolę ir priežiūrą;

Rinkos priežiūra
17. ragina įsteigtas Europos ekspetinių žinių centras, kuris stiprintų Sąjungos pajėgumus ir 

kiek galima labiau remtųsi esančiomis struktūromis, skatinant keistis su algoritmų 
sistemomis susijusia informacija tarp valstybių narių institucijų ir remti bendro supratimo 
ugdymą bendrojoje rinkoje teikiant gaires, nuomones ir dalykines žinias valstybių narių 
valdžios institucijoms, stebėtų atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimą, spręstų galimas 
vartotojų apsaugos problemas, nustatytų geriausios patirties standartus ir prireikus teiktų 
rekomendacijas dėl reguliavimo priemonių; be to, ragina užtikrinti, kad suinteresuotieji 
subjektai, pvz., vartotojų apsaugos organizacijos, teiktų tinkamas konsultacijas šiai 
struktūrai, kad būtų užtikrintas platus vartotojų atstovavimas; mano, kad dėl 
neproporcingo algoritmų sistemų poveikio moterims ir mažumoms tokios struktūros 
sprendimų priėmimo lygmenys turėtų būti skirtingi ir suderinti lyčių pusiausvyros 
atžvilgiu; pabrėžia, kad valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalines rinkos 
priežiūros strategijas, turi parengti dirbtinio intelekto rizikos valdymo strategijas; 

18. ragina Komisiją imtis priemonių dėl duomenų atsekamumo, turint mintyje tiek duomenų 
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gavimo teisėtumą, tiek vartotojų ir pagrindinių teisių apsaugą; pabrėžia, kad duomenų 
rinkiniai, algoritmai ir procesai, kurie naudojami kuriant ir diegiant algoritmines sistemas, 
įskaitant duomenų rinkimą ir duomenų ženklinimą, turėtų būti įforminami dokumentais 
laikantis pramonės standartų; pažymi, jog labai svarbu, kad rizikos vertinimo 
dokumentai, programinės įrangos dokumentai, algoritmai ir dirbtinio intelekto, robotikos 
ir susijusių technologijų naudojami ar sukurti duomenų rinkiniai būtų visiškai prieinami 
ir paaiškinami rinkos priežiūros institucijoms, kartu laikantis Sąjungos teisės ir 
komercinių paslapčių; be to, pažymi, kad tokius dokumentus turėtų saugoti subjektai, 
kurie dalyvauja skirtinguose algoritmų sistemų kūrimo; pažymi, kad šiuo klausimu rinkos 
priežiūros institucijoms turėtų būti suteiktos papildomos prerogatyvos; mano, kad gali 
reikėti išnagrinėti galiojančius rinkos priežiūros teisės aktus, kad būtų išvengta jų 
aktualumo netekimo ir užtikrinta, jog etiniu požiūriu jie atitiktų dirbtinio intelekto, 
robotikos ir susijusių technologijų atsiradimą;

19. ragina, kad kiekviena valstybė narė paskirtų ir pakankamai finansuotų kompetentingą 
nacionalinę instituciją, kuri stebėtų su algoritmų sistemomis susijusių nuostatų taikymą; 
pabrėžia, kad būtina stiprinti nacionalinių rinkos priežiūros institucijų gebėjimus, 
įgūdžius ir kompetenciją dirbtinio intelekto srityse, taip pat žinias apie specifinę su 
dirbtiniu intelektu susijusią riziką;

20. ragina užtikrinti stiprų valstybių narių institucijų koordinavimą ir įsteigti Europos 
algoritmų sistemų rinkos priežiūros valdybą, į kurios sudėtį įeitų nacionalinės tarnybos, 
siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą, Europos lygmens vienodas sąlygas ir išvengti 
vidaus rinkos susiskaidymo;

21. pripažįsta vertingus Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto klausimais veiklos 
rezultatus, visų pirma parengtas patikimo dirbtinio intelekto etikos gaires; siūlo, kad ši 
grupė, susidedanti iš akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės ir pramonės, taip 
pat iš Europos dirbtinio intelekto aljanso atstovų, galėtų suteikti žinių Europos algoritmų 
sistemų rinkos priežiūros valdybai;

22. pažymi, kad visų pirma įmonių–vartotojo veiklos srityse sistemos turėtų būti orientuotos 
į vartotoją ir sukurtos taip, kad visi žmonės galėtų naudotis dirbtinio intelekto produktais 
ar paslaugomis, nepriklausomai nuo jų amžiaus, lyties, gebėjimų ar savybių. pabrėžia, 
kad ypač svarbu, kad šios technologijos būtų prieinamos neįgaliesiems; pažymi, kad 
dirbtinio intelekto sistemose neturėtų būti laikomasi visiems atvejams tinkamo metodo ir 
turėtų būti atsižvelgiama į visiems tinkamo dizaino principus, susijusius su kuo didesniu 
vartotojų skaičiumi, laikantis atitinkamų prieinamumo standartų; pabrėžia, kad tai suteiks 
žmonėms vienodą prieigą ir galimybę aktyviai dalyvauti esamoje ir besiformuojančioje 
kompiuterinėje žmogaus veikloje ir pagalbinių technologijų atžvilgiu.
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