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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi atsižvelgiant tiek į dirbtiniam intelektui būdingas visuomenei palankias 
galimybes, tiek į riziką bendrosios skaitmeninės rinkos veikimas turėtų būti pagerintas 
didinant dirbtinio intelekto sistemų teikėjų teisinį tikrumą ir vartotojų pasitikėjimą bei 
saugumą stiprinant apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama teisinės valstybės 
principas ir pagrindinės teisės, visų pirma, teisė į privatumą ir asmens duomenų 
apsaugą, teisė į lygybę ir nediskriminavimą, teisės į gerą administravimą ir į teisingą 
bylos nagrinėjimą, taip pat teisė į aukšto lygio vartotojų apsaugą; kadangi, siekiant 
išvengti bendrosios rinkos susiskaidymo, būtinas bendras Europos požiūris į dirbtinį 
intelektą ir policijos bei teisėsaugos institucijų atliekamo jo naudojimo baudžiamosiose 
bylose reglamentavimas;

B. kadangi policijos ir teisminių institucijų atliekami dirbtinio intelekto bandymai ir 
naudojimas yra plačiai paplitę, ir apima įvairius naudojimo būdus, susijusius su 
įvairiomis pasekmėmis ir rizika, pavyzdžiui, veido atpažinimo sistemos, DNR 
profiliavimas, prognozuojamasis nusikaltimų kartografavimas ir mobiliųjų telefonų 
duomenų išgavimas, pažangios teismų praktikos paieškos sistemos, elektroninis ginčų 
sprendimas ir automatinis mokymasis apie teisingumo vykdymą;

C. kadangi naudojant dirbtinį intelektą gali iš esmės pasikeisti baudžiamojo teisingumo 
vykdymas;

D. kadangi, remiantis Pagrindinių teisių agentūros ataskaita, šiuo metu turima tik nedaug 
informacijos apie galimą veido atpažinimo technologijų naudojimą ar bandymus1;

E. kadangi valstybėse narėse, kuriose buvo tam tikros informacijos apie veido atpažinimo 
technologijų naudojimą, duomenų apsaugos institucijos nustatė, kad šių technologijų 
naudojimas neatitinka duomenų apsaugos teisės aktų ir joms įdiegti trūksta teisinio 
pagrindo;

F. kadangi vidaus rinkos srityje reformuodama viešųjų pirkimų procedūras Sąjunga gali 
pasiekti esminių pokyčių vyriausybės veiksmus ir elgesį derindama su antriniais 
politikos tikslais, pvz., duomenų apsauga ir nediskriminavimu;

G. kadangi duomenimis grindžiamo algoritminio sprendimų priėmimo srityje 
diskriminacijos atvejų gali pasitaikyti projektavimo, bandymų ir įgyvendinimo etape dėl 
į duomenų rinkinius ar algoritmus įtrauktų šališkų nuostatų;

H. kadangi, siekiant užtikrinti pagarbą žmogaus ir pagrindinėms teisėms, būtina, kad 
techninė plėtra ir dirbtinio intelekto taikymas būtų pagrįsti principais;

I. kadangi 2018 m. gruodžio 4 d. Europos Tarybos veiksmingo teisingumo komisija 

1 Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra Veido atpažinimo technologijos: pagrindinių teisių klausimai 
teisėsaugos kontekste (FRA „Focus“), 2019 m. lapkričio 27 d. 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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paskelbė Etikos chartiją dėl dirbtinio intelekto naudojimo teismų sistemose; chartijoje 
nustatyti dirbtinio intelekto naudojimo teismų sistemose etikos principai;

J. kadangi tam tikri dirbtinio intelekto technologijų naudojimo būdai yra ypač jautrūs ir 
jais gali būti piktnaudžiaujama, todėl kai kurios technologijų įmonės neseniai nusprendė 
nebesiūlyti susijusios programinės įrangos;

1. mano, kad policijos ir teisminių institucijų naudojamas dirbtinis intelektas turi būti 
priskiriamas didelės rizikos kategorijai, naudojamas itin atsargiai ir taikant griežčiausius 
duomenų apsaugos standartus, nes šių institucijų vaidmuo yra ginti viešąjį interesą ir 
atsižvelgiant į jų veiklos pobūdį; mano, kad nedelsiant reikia bendros Europos dirbtinio 
intelekto vidaus rinkoje reguliavimo sistemos; mano, kad ES turėtų imtis vadovaujančio 
vaidmens šiuos klausimus reglamentuojant Sąjungos lygmeniu, be kita ko, viešųjų 
pirkimų srityje, remiantis aiškiomis taisyklėmis ir pagrindinėmis teisėmis bei etika, kad 
kuriant ir naudojant dirbtinį intelektą būtų užtikrinamas vienodai aukštas vartotojų 
apsaugos lygis ir vienodi pramonės standartai visoje ES, taip sudarant sąlygas 
geresniam vidaus rinkos veikimui, kartu skatinant inovacijas ir didinant teisinį tikrumą 
įmonėms, ypač MVĮ; ragina Komisiją prieš pateikiant bet kokius galimus naujus 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų išnagrinėti esamų teisės aktų 
taikymą ir jų vykdymo užtikrinimą;

2. pripažįsta, kad dirbtinio intelekto naudojimas teisingumo srityje gali padėti tobulinti 
proceso veiksmingumą ir kokybę; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad visų pirma turi būti 
laikomasi Europos žmogaus konvencijoje ir Europos Tarybos konvencijoje dėl asmenų 
apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu nustatytų taisyklių;

3. ragina Komisiją įvertinti rinkoje esančias dirbtinio intelekto technologijas ir kiek jas 
naudoja policija bei teisminės institucijos kiekvienoje valstybėje;

4. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas turėtų padėti sumažinti valdžios institucijoms 
tenkančią administracinę naštą, padidinti sprendimų priėmimo našumą ir kad dirbtinio 
intelekto sistemos visada turėtų būti grindžiamos žmogaus vykdoma priežiūra, 
bendradarbiavimu ir koordinavimu; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad bet kokio 
sprendimo baudžiamosiose bylose galutinė atsakomybė visada turėtų tekti žmonėms; 
pabrėžia, kad labai svarbūs duomenų rinkiniai, kai jie naudojami siekiant padėti visoje 
Sąjungoje vykdyti susijusius e. vyriausybės procesus ir priimti administracinius 
sprendimus;

5. pabrėžia, kad svarbu sudaryti sąlygas inovacijoms, skaidrumui, atsekamumui ir 
tikrinimui; pabrėžia, kad atvirojo kodo dirbtinis intelektas galėtų padėti siekti šio tikslo, 
kartu stiprinant bendradarbiavimą ir puoselėjant keitimosi idėjomis ir patirtimi, susijusia 
su algoritmų naudojimu ir kūrimu, kultūrą;

6. mano, kad policijos ir teisėsaugos institucijų baudžiamosiose bylose naudojamas 
dirbtinis intelektas turėtų būti paviešintas kaip atvirojo kodo programinė įranga, kai 
įmanoma, pagal viešųjų pirkimų procedūrą, laikantis taikytinų teisės aktų, įskaitant 
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/790 dėl 
autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, o programinės 
įrangos dokumentai ir algoritmai turėtų būti prieinami, taigi kompetentingos institucijos 
galėtų peržiūrėti, kaip dirbtinio intelekto sistema padarė tam tikrą išvadą; pabrėžia, kad 



AD\1209896LT.docx 5/7 PE648.565v02-00

LT

atliekant išankstinį atitikties vertinimą turėtų būti vykdomas pagrindinių teisių auditas; 
mano, jog užtikrinant, kad būtų paisoma ES teisės ir vertybių bei taikytinų duomenų 
apsaugos taisyklių, ir nekenkiant tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, nešališki 
algoritmai, kuriuos galima paaiškinti ir kurie atitinka pakankamo skaidrumo 
reikalavimą, bei atvirųjų duomenų naudojimas laikantis teisės aktų, įskaitant Direktyva 
(ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo ir nedarant poveikio Reglamentui (ES) 2016/679 yra nepaprastai svarbūs 
norit užtikrinti, kad įmonės ir piliečiai, įskaitant vartotojus, galėtų pasitikėti ir naudotis 
geresnėmis, labiau prieinamomis, nediskriminuojamomis ir patikimomis viešosiomis 
paslaugomis už priimtiną kainą bei jomis naudotis;

7. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas turėtų galėti rinkti duomenis tik apie nusikalstama 
veika įtariamus asmenis ir vykdyti tik tokių asmenų stebėseną ir sekimą, kuriam pagal 
galiojančius teisės aktus teismai davė leidimą, paisant pagarbos privačiam gyvenimui ir 
nekaltumo prezumpcijai, taip pat kitų naudotojų ir vartotojų, kuriems tokios sistemos ir 
praktika gali daryti neplanuotą poveikį, teisėms; pabrėžia, kad atvejais, kai priimant 
sprendimus remiamasi statistiniais skaičiavimais, teikiant tinkamą sprendimus 
priimančių asmenų profesinį mokymą ir keliant jų kvalifikaciją reikėtų mokyti apie 
šališkumo galimybes, nes duomenų rinkiniai gali būti grindžiami diskriminaciniais ir 
išankstinėmis nuostatomis pagrįstai duomenimis; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
svarbi algoritmų ir pirminių duomenų kokybė, ir primena, kad dirbtinio intelekto 
naudojimas turi būti grindžiamas nediskriminavimo principu įvedant ir analizuojant 
duomenis; ragina vykdant tokių priemonių viešųjų pirkimų procedūras taikyti apsaugos 
nuo galimų šališkų nuostatų priemones; ragina valstybių narių teismines ir policijos 
institucijas keistis informacija ir geriausios patirties pavyzdžiais, susijusiais su dirbtinio 
intelekto metodų ir priemonių taikymu, siekiant išvengti fragmentiško požiūrio 
bendrojoje rinkoje ir užtikrinti Sąjungos piliečių apsaugą;

8. primygtinai reikalauja, kad valstybės narės pagal taikytinus baudžiamosios teisės aktus 
užtikrintų piliečių ir vartotojų informavimą, kai jų atžvilgiu naudojamas dirbtinis 
intelektas, ir kad, siekiant užtikrinti jų galimybę veiksmingai ginti savo teises, būtų 
numatytos paprastos, veiksmingos ir lengvai prieinamos skundų nagrinėjimo ir teisių 
gynimo procedūros, įskaitant teisių gynimą teisme;

9. primena apie didelę piktnaudžiavimo tam tikrų rūšių dirbtiniu intelektu riziką, įskaitant 
veido atpažinimo technologijas viešosiose erdvėse, automatizuotą elgesio nustatymą ir 
profiliavimą prie sienų siekiant suskirstyti žmones pagal rizikos kategorijas, biometrinį 
aptikimą ir atpažinimą masinio sekimo tikslais, masinį piliečių reitingavimą ir 
prevencinę teisėtvarką ir ragina Komisiją reglamentuoti jų įsigijimą ir naudojimą 
siekiant pašalinti šią riziką; palankiai vertina Komisijos vykdomą darbą siekiant 
įvertinti biometrinių technologijų naudojimą ir apsvarstyti reglamentavimo galimybes, 
įskaitant rizika pagrįstą požiūrį ir jų draudimą konkrečiomis aplinkybėmis, taip pat 
nustatyti būtinas apsaugos priemones, kai jų naudojimas yra pagrįstas;

10. pabrėžia, kad, siekiant jog sprendimai, priimami remiantis vien statistiniais 
skaičiavimais, netaptų standartu, turi būti išlaikyta nepriklausoma teisėjų diskrecija ir 
galimybė priimti sprendimus atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.
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