
AD\1209412SK.docx PE648.496

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2020/2012(INL)

8.7.2020

STANOVISKO
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre právne veci

s odporúčaniami Komisii k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, 
robotiky a súvisiacich technológií
(2020/2012(INL))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alexandra Geese 

(Podnet – článok 47 rokovacieho poriadku)

(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku



PE648.496 2/10 AD\1209412SK.docx

SK

PA_INL



AD\1209412SK.docx 3/10 PE648.496

SK

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský 
výbor: 

– zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže etické usmernenia, ako sú zásady prijaté expertnou skupinou na vysokej úrovni pre 
umelú inteligenciu, sú dobrým východiskovým bodom, ale nestačia na zabezpečenie 
toho, aby podniky konali spravodlivo a zaručili účinnú ochranu spotrebiteľa;

Rozsah
1. zdôrazňuje význam uplatňovania regulačného rámca EÚ zameraného na etické aspekty 

umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií v prípadoch, keď sú spotrebitelia 
v Únii používateľmi algoritmického systému, tomuto systému podliehajú, tento systém 
je na nich zameraný alebo sú k nemu smerovaní, a to bez ohľadu na miesto usadenia 
subjektov, ktoré tento systém vyvíjajú, predávajú alebo využívajú; okrem toho sa 
domnieva, že v záujme právnej istoty by sa stanovené pravidlá mali vzťahovať na 
všetkých vývojárov a uplatňovať v celom hodnotovom reťazci, konkrétne vo vývoji, 
zavádzaní a využívaní príslušných technológií a ich zložiek, a mali by zaručovať vysokú 
úroveň ochrany spotrebiteľa; pripomína význam hodnôt Únie zakotvených v zmluvách, 
pokiaľ ide o dôležitosť ochrany osobných údajov a výslovného a informovaného súhlasu, 
a navrhuje, aby sa v týchto pravidlách zohľadnili ponaučenia získané pri vykonávaní 
nariadenia (EÚ) č. 2016/6791 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa považuje 
za celosvetový referenčný rámec; domnieva sa, že v záujme presadzovania budúceho 
regulačného rámca EÚ má dôležitú úlohu právny zástupca so sídlom v Únii, ktorému by 
bolo možné adresovať žiadosti, napríklad s cieľom umožniť spotrebiteľom nápravu; 

2. poznamenáva, že regulačný rámec EÚ by sa mal vzťahovať na algoritmické systémy 
vrátane oblastí umelej inteligencie, internetu vecí, strojového učenia, systémov 
založených na pravidlách, automatizovaných a asistovaných procesov rozhodovania a 
robotiky; ďalej konštatuje, že by sa mohli vyvinúť štandardizované ikony, ktoré by 
pomohli vysvetliť takéto systémy spotrebiteľom, pokiaľ by sa tieto systémy vyznačovali 
zložitosťou alebo mohli prijímať rozhodnutia, ktoré majú výrazný vplyv na životy 
spotrebiteľov;

3. zdôrazňuje, že regulačný rámec EÚ musí zaujať prístup zameraný na človeka a viesť 
k vývoju takých systémov, ktoré zahŕňajú európske etické hodnoty už v návrhu; 
domnieva sa, že regulačný rámec EÚ, ktorý by sa sústredil na hodnoty Únie zakotvené v 
zmluvách, by predstavoval pridanú hodnotu, ktorá by Európe poskytla jedinečnú 
konkurenčnú výhodu, významne by prispel k blahu a prosperite občanov a podnikov Únie 
a zároveň podporil vnútorný trh; zdôrazňuje, že etický rámec umelej inteligencie 
predstavuje pridanú hodnotu, aj pokiaľ ide o podporu inovácií na vnútornom trhu;

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. 
EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1). 
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4. poukazuje na to, že legislatívny rámec zavedený rozhodnutím č. 768/2008/ES2 stanovuje 
harmonizovaný zoznam povinností výrobcov, dovozcov a distribútorov, podnecuje k 
používaniu noriem a určuje niekoľko úrovní kontroly v závislosti od nebezpečnosti 
výrobku; domnieva sa, že tento rámec by sa mal vzťahovať aj na produkty so 
zabudovanou umelou inteligenciou;

5. zdôrazňuje, že všetky budúce predpisy by sa mali riadiť diferencovaným prístupom 
založeným na posúdení rizika s cieľom umožniť vývoj a zavádzanie bezpečných a 
dôveryhodných systémov, s jasnými kritériami a ukazovateľmi, po ktorých bude 
nasledovať nestranné právne posúdenie, a to na základe potenciálnej ujmy alebo 
porušenia práv jednotlivca, ako aj spoločnosti ako celku, a to so zreteľom na osobitný 
kontext použitia algoritmického systému; zdôrazňuje, že právne povinnosti a požiadavky 
na certifikáciu by sa mali postupne sprísňovať v závislosti od stanovenej úrovne rizika; 
zdôrazňuje, že v kategórii s najnižšou mierou rizika by nemali existovať žiadne ďalšie 
právne povinnosti; poznamenáva, že algoritmické systémy, ktoré môžu poškodiť 
jednotlivca alebo viesť k porušeniu jeho práv či ovplyvniť jeho prístup k verejným 
dávkam, sa nepovažujú za systémy patriace do kategórie s najnižším rizikom; konštatuje, 
že prístup založený na riziku by sa mal riadiť jasnými a transparentnými pravidlami, 
pričom by mal poskytovať dostatočnú právnu istotu a zároveň byť nadčasový; požaduje 
jednotné uplatňovanie systému klasifikácie rizík a súvisiacich právnych povinností s 
cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi členskými štátmi a zabrániť fragmentácii 
vnútorného trhu; zdôrazňuje, že posúdenie rizík konkrétneho systému musí byť 
pravidelne prehodnocované;

6. pripomína, že Komisia by mala preskúmať existujúci právny rámec EÚ a jeho 
uplatňovanie vrátane acquis v oblasti spotrebiteľského práva, právnych predpisov o 
zodpovednosti za výrobky, bezpečnosti výrobkov a dohľade nad trhom s cieľom 
identifikovať medzery v práve, ako aj existujúce regulačné povinnosti; domnieva sa, že 
je to potrebné s cieľom preveriť, či je existujúci právny rámec EÚ schopný reagovať na 
vývoj umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií a či je schopný zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa;

Spravovanie údajov
7. zdôrazňuje význam etického a regulačného rámca EÚ zahŕňajúceho predovšetkým 

ustanovenia, ktoré na trénovanie algoritmických systémov vyžadujú vysokokvalitné 
údaje vo vzťahu k účelu ich použitia; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť reprezentatívnosť použitých trénovacích údajov a podľa možností aj 
objektívnosť dátových súborov, ako aj dát a noriem pre ich agregáciu s cieľom zlepšiť 
výstupy algoritmických systémov a zvýšiť dôveru spotrebiteľov a ich akceptovanie 
spotrebiteľmi; zdôrazňuje, že tieto dátové súbory by mali byť na požiadanie kedykoľvek 
kontrolovateľné príslušnými orgánmi, aby sa zabezpečil ich súlad s uvedenými zásadami;

Ochrana spotrebiteľa: transparentnosť a vysvetliteľnosť algoritmov

2 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 
o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS 
(Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82).
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8. zdôrazňuje, že dôvera spotrebiteľov má zásadný význam pre vývoj a zavádzanie umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií, s ktorými môžu byť spojené riziká, ak sú 
založené na nepriehľadných algoritmoch a neobjektívnych dátových súboroch; domnieva 
sa, že spotrebitelia by mali mať právo byť adekvátne, zrozumiteľne a včas informovaní 
štandardizovaným, presným a prístupným spôsobom o existencii a odôvodnení 
algoritmických systémov a o ich možných výsledkoch a vplyvoch na spotrebiteľov, ako 
aj o tom, ako sa obrátiť na človeka s rozhodovacími právomocami a ako možno 
rozhodnutia systému kontrolovať, rozumným spôsobom spochybniť a opraviť; 
pripomína, že ľudia musia mať vždy možnosť zrušiť automatizované rozhodnutia; 
domnieva sa, že spotrebitelia by mali byť chránení aj prostredníctvom práva vypnúť alebo 
obmedziť systém umelej inteligencie s využitím personalizácie, ak je to možné; 
zdôrazňuje význam proporcionality pri vývoji takéhoto rámca transparentnosti s cieľom 
zamedziť vzniku zbytočného zaťaženia startupov a MSP pôsobiacich v oblastiach s 
nízkym rizikom;

9. zdôrazňuje, že je potrebné účinne riešiť výzvy, ktoré prinášajú algoritmické systémy, a 
zabezpečiť, aby mali spotrebitelia silné postavenie a aby boli náležite chránení; 
zdôrazňuje, že je potrebné prekročiť rámec tradičných zásad informovania a 
zverejňovania, na ktorých sa zakladá spotrebiteľské acquis, pretože silnejšie práva 
spotrebiteľov a jasné obmedzenia týkajúce sa vývoja a používania algoritmických 
systémov budú potrebné na zabezpečenie toho, aby technológia prispievala k zlepšeniu 
života spotrebiteľov a aby sa vyvíjala spôsobom, ktorý rešpektuje základné práva, práva 
spotrebiteľov a európske hodnoty;

10. domnieva sa, že na to, aby sa vytvorili podmienky na rozsiahle spoločenské akceptovanie 
umelej inteligencie spotrebiteľmi, je veľmi potrebný prístup k navrhovaniu založený 
hodnotách; domnieva sa, že etické hodnoty spravodlivosti, presnosti, dôvernosti a 
transparentnosti by mali byť základom umelej inteligencie, čo v tejto súvislosti znamená, 
že systém by mal fungovať tak, aby nevytváral nespravodlivo neobjektívne výstupy;

11. pripomína, že je dôležité zabezpečiť, aby mali spotrebitelia k dispozícii účinné nápravné 
prostriedky, a vyzýva členské štáty a vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, aby 
zabezpečili prístupné, cenovo dostupné, nezávislé a účinné postupy a štruktúry na 
preskúmanie, ktoré by zaručovali, že všetky prípady údajného porušenia práv 
spotrebiteľov prostredníctvom algoritmických systémov, či už pochádzajú od subjektov 
verejného alebo súkromného sektora, nestranne posúdi človek; naliehavo žiada, aby 
mechanizmy urovnávania sporov a mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na 
nápravu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na 
ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES3 boli k 
dispozícii s cieľom napadnúť zavedenie alebo pokračujúce využívanie systému, ktorý 
predstavuje riziko porušovania práv spotrebiteľov, alebo s cieľom zabezpečiť nápravu 
porušenia práv; žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby vnútroštátne a európske 
spotrebiteľské organizácie mali dostatočné finančné prostriedky na pomoc spotrebiteľom 
pri uplatňovaní ich práva na nápravu v prípadoch, keď rozhodnutia založené na 
aplikáciách umelej inteligencie porušujú práva spotrebiteľov;

12. zdôrazňuje, že v prípadoch, keď k vývoju alebo zavedeniu istého algoritmického systému 

3 COD(2018)0089, pripravuje sa na uverejnenie.
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popri otvorenom obstarávaní a otvorených normách udeľovania zmlúv výrazne 
prispievajú finančné prostriedky z verejných zdrojov, mali by byť kód, vygenerované 
údaje – pokiaľ nejde o osobné údaje – a model vytvorený na základe trénovania po dohode 
s vývojárom štandardne verejné, aby sa zaručila ich transparentnosť, posilnila 
kybernetická bezpečnosť a umožnilo sa ich opätovné použitie s cieľom podnietiť 
inovácie; zdôrazňuje, že týmto spôsobom možno plne využiť potenciál jednotného trhu a 
predísť tak jeho roztrieštenosti;

Vnútorný trh: informovanie spotrebiteľov a zvyšovanie povedomia
13. zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby sa v budúcom regulačnom rámci EÚ náležite 

zohľadnili a zastupovali záujmy všetkých spotrebiteľov vrátane tých, ktorí sú 
marginalizovaní alebo sa nachádzajú v zraniteľnej situácii, ako sú napr. osoby so 
zdravotným postihnutím; konštatuje, že na účely analýzy vplyvov algoritmických 
systémov na spotrebiteľov by sa prístup k údajom mohol rozšíriť na príslušné zúčastnené 
subjekty, najmä na nezávislých výskumných pracovníkov, médiá a organizácie 
občianskej spoločnosti, podľa možnosti prostredníctvom aplikačných programovacích 
rozhraní (API), pričom treba v plnej miere rešpektovať právne predpisy Únie v oblasti 
ochrany údajov a súkromia a v oblasti obchodného tajomstva; pripomína, že je dôležité 
vzdelávať spotrebiteľov, aby boli pri práci s algoritmickými systémami informovanejší a 
mali v tejto oblasti viac zručností, s cieľom chrániť ich pred potenciálnymi rizikami a 
zachovať ich práva; domnieva sa, že umelá inteligencia, internet vecí a ďalšie vznikajúce 
technológie majú obrovský potenciál umožniť spotrebiteľom prístup k niekoľkým 
vymoženostiam, ktoré mnohými spôsobmi uľahčia ich každodenný život a prinesú lepšie 
produkty a služby, pričom spotrebiteľom prinesú výhody aj z hľadiska lepšieho dohľadu 
nad trhom, a to za predpokladu, že sa budú naďalej uplatňovať všetky platné zásady, 
podmienky (vrátane transparentnosti a kontrolovateľnosti) a právne predpisy;

14. zdôrazňuje význam dosiahnutia vysokej úrovne všeobecnej digitálnej gramotnosti a 
odbornej prípravy vysokokvalifikovaných odborníkov v tejto oblasti, ako aj zabezpečenia 
vzájomného uznávania týchto kvalifikácií v celej Únii; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
rôzne tímy vývojárov a inžinierov spolupracovali s hlavnými spoločenskými aktérmi s 
cieľom zabrániť nechcenému zahrnutiu rodových a kultúrnych predsudkov do 
algoritmov, systémov a aplikácií umelej inteligencie; podporuje vytváranie vzdelávacích 
osnov a činností zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti 
spoločenského, právneho a etického vplyvu umelej inteligencie;

15. vyzýva Komisiu, aby podporovala a financovala vývoj umelej inteligencie, robotiky a 
súvisiacich technológií zameraných na človeka, ktoré riešia výzvy v oblasti životného 
prostredia a klímy a zabezpečujú rovnaký prístup k základným právam a ich uplatňovanie 
prostredníctvom využívania fiškálnych, obstarávacích alebo iných stimulov;

16. zdôrazňuje, že umelá inteligencia a algoritmické systémy by mali byť už v štádiu svojho 
návrhu v súlade s právnymi predpismi, odolné, spoľahlivé a bezpečné; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, že regulačný prístup Únie k algoritmickým systémom bude zahŕňať 
primerané opatrenia, ktoré umožnia, aby tieto systémy podliehali nezávislej kontrole a 
dohľadu;

Dohľad nad trhom
17. požaduje vytvorenie európskeho odborného centra, ktoré posilní kapacity Únie a čo 
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najviac bude vychádzať z existujúcich štruktúr, s cieľom posilniť výmenu informácií 
týkajúcich sa algoritmických systémov medzi orgánmi členských štátov a podporiť rozvoj 
spoločného porozumenia v rámci vnútorného trhu vydávaním usmernení, stanovísk a 
expertíz pre orgány členských štátov, monitorovaním vykonávania príslušných právnych 
predpisov Únie, riešením potenciálnych problémov v oblasti ochrany spotrebiteľov, 
určením noriem pre najlepšie postupy a prípadne vypracúvaním odporúčaní pre regulačné 
opatrenia; ďalej žiada, aby organizácie zainteresovaných strán, napríklad organizácie na 
ochranu spotrebiteľov, náležite poskytovali tejto štruktúre poradenstvo s cieľom 
zabezpečiť široké zastúpenie spotrebiteľov; domnieva sa, že vzhľadom na neprimeraný 
vplyv algoritmických systémov na ženy a menšiny by mali byť rozhodovacie úrovne 
takejto štruktúry rôznorodé a rodovo vyvážené; zdôrazňuje, že členské štáty musia v 
rámci svojich stratégií dohľadu nad trhom vypracovať stratégie riadenia rizík spojených 
s umelou inteligenciou; 

18. žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia zamerané na vysledovateľnosť údajov, pričom treba 
mať na zreteli tak zákonnosť získavania údajov, ako aj ochranu práv spotrebiteľov a 
základných práv; zdôrazňuje, že dátové súbory, algoritmy a procesy používané pri vývoji 
a zavádzaní algoritmických systémov vrátane systémov zhromažďovania a označovania 
údajov by sa mali zdokumentovať v súlade so štandardom odvetvia; poznamenáva, že je 
veľmi dôležité, aby bola dokumentácia na hodnotenie rizika, softvérová dokumentácia, 
algoritmy a dátové súbory používané alebo vytvorené umelou inteligenciou, robotikou a 
súvisiacimi technológiami prístupné a vysvetliteľné orgánom dohľadu nad trhom, pričom 
treba zároveň zabezpečiť dodržiavanie práva Únie a obchodného tajomstva; ďalej 
poznamenáva, že takúto dokumentáciu by mali uchovávať tí, ktorí sú zapojení do rôznych 
fáz vývoja algoritmických systémov; poznamenáva, že orgánom dohľadu nad trhom by 
sa mali v tejto súvislosti udeliť ďalšie právomoci; domnieva sa, že by mohlo byť potrebné 
preskúmať súčasné právne predpisy v oblasti dohľadu nad trhom, aby sa zabránilo ich 
zastarávaniu a zabezpečilo sa, že budú z etického hľadiska reagovať na vývoj umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií;

19. žiada, aby každý členský štát určil príslušný vnútroštátny orgán na monitorovanie 
uplatňovania ustanovení súvisiacich s algoritmickými systémami a na jeho fungovanie 
vyčlenil dostatok finančných prostriedkov; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom, pokiaľ ide o kapacitu, zručnosti a spôsobilosti v 
oblasti umelej inteligencie, ako aj o znalosti osobitných rizík spojených s umelou 
inteligenciou;

20. požaduje intenzívnu koordináciu orgánov členských štátov a zriadenie európskej rady pre 
dohľad nad trhom s algoritmickými systémami, ktorá by pozostávala z vnútroštátnych 
orgánov a jej úlohou by bolo zabezpečiť účinný dohľad, rovnaké podmienky v Európe a 
zabrániť fragmentácii vnútorného trhu;

21. uznáva cenné výsledky práce expertnej skupiny na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, 
najmä Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú inteligenciu; navrhuje, aby táto skupina 
zložená zo zástupcov akademickej obce, občianskej spoločnosti a priemyslu, ako aj 
Európska aliancia pre umelú inteligenciu, poskytli odborné znalosti európskej rade pre 
dohľad nad trhom s algoritmickými systémami;

22. konštatuje, že najmä v oblasti vzťahov medzi podnikmi a spotrebiteľmi by systémy mali 
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byť zamerané na používateľov a navrhnuté tak, aby umožnili používať produkty alebo 
služby umelej inteligencie všetkým osobám bez ohľadu na ich vek, pohlavie, schopnosti 
alebo vlastnosti; konštatuje, že mimoriadne dôležitá je prístupnosť tejto technológie pre 
osoby so zdravotným postihnutím; poznamenáva, že v súvislosti so systémami umelej 
inteligencie by nemal existovať jeden univerzálny prístup a mali by sa zohľadňovať 
zásady dizajnu pre všetkých zamerané na čo najširšie spektrum používateľov, a to podľa 
príslušných noriem v oblasti prístupnosti; zdôrazňuje, že to jednotlivcom umožní 
spravodlivý prístup k existujúcim a vznikajúcim ľudským činnostiam sprostredkovaným 
počítačom a k podporným technológiám, ako aj aktívnu účasť na nich.
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