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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre občianske slobody, 
spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. keďže vzhľadom na pozitívny spoločenský potenciál umelej inteligencie, ako aj na 
riziká, ktoré v sebe zahŕňa, by sa fungovanie digitálneho jednotného trhu malo zlepšiť 
tým, že sa zabezpečí väčšia právna istota pre poskytovateľov systémov umelej 
inteligencie, a tiež zvýšením dôvery používateľov a bezpečnosti posilnením záruk 
zabezpečujúcich právny štát a rešpektovanie základných práv, najmä práva na súkromie 
a ochranu osobných údajov, práva na rovnosť a nediskrimináciu, práva na dobrú správu 
vecí verejných a spravodlivý súdny proces a práva na vysokú úroveň ochrany 
spotrebiteľa; keďže na to, aby sa zabránilo fragmentácii jednotného trhu, je potrebný 
spoločný európsky prístup k umelej inteligencii a nariadenie o jej používaní v trestných 
veciach políciou a orgánmi presadzovania práva;

B. keďže testovanie a používanie umelej inteligencie je medzi policajnými a justičnými 
orgánmi rozšírené a zahŕňa rôzne druhy použitia, dôsledky a riziká, ktoré z toho 
vyplývajú, najmä pokiaľ ide o systémy rozpoznávania tváre, profilovanie DNA, 
prediktívne mapovanie trestných činov a získavanie údajov z mobilných telefónov, 
rozšírené vyhľadávače judikatúry, riešenie sporov online a strojové učenie na účely 
výkonu spravodlivosti;

C. keďže používaním umelej inteligencie sa môže zásadne zmeniť výkon spravodlivosti 
v trestných veciach;

D. keďže podľa správy Agentúry pre základné práva sú v súčasnosti aj naďalej k dispozícii 
len obmedzené informácie o možnom použití alebo testovaní technológií rozpoznávania 
tváre v členských štátoch1;

E. keďže v tých členských štátoch, v ktorých boli k dispozícii určité informácie 
o využívaní technológií rozpoznávania tváre, orgány pre ochranu údajov zistili, 
že používanie týchto technológií nebolo v súlade s právnymi predpismi o ochrane 
údajov a chýbal právny základ na ich zavedenie;

F. keďže v oblasti vnútorného trhu môže Únia reformovaním postupov verejného 
obstarávania priniesť zásadnú zmenu tým, že zosúladí opatrenia a správanie vlád 
so sekundárnymi politickými cieľmi, ako je ochrana údajov a nediskriminácia;

G. keďže pri algoritmickom rozhodovaní založenom na údajoch môže vo fáze 
navrhovania, skúšania a vykonávania dochádzať k diskriminácii v dôsledku skreslení 
obsiahnutých v súboroch údajov alebo algoritmoch;

H. keďže technický rozvoj aj používanie umelej inteligencie musia byť založené 

1 Agentúra Európskej únie pre základné práva: Technológia rozpoznávania tváre: úvahy o základných právach 
v kontexte presadzovania práva, (FRA Focus), 27. novembra 2019, 
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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na zásadách, aby sa zabezpečilo dodržiavanie ľudských a základných práv;

I. keďže 4. decembra 2018 Komisia Rady Európy pre hodnotenie efektívnosti justície 
uverejnila etickú chartu používania umelej inteligencie v justičných systémoch, v ktorej 
sa stanovujú etické zásady používania umelej inteligencie v justičných systémoch;

J. keďže niektoré spôsoby využívania technológií umelej inteligencie sú obzvlášť citlivé 
a náchylné na zneužívanie, čo nedávno viedlo niektoré technologické spoločnosti 
k rozhodnutiu, že prestanú ponúkať súvisiaci softvér;

1. domnieva sa, že vzhľadom na úlohu policajných a súdnych orgánov spočívajúcu 
v ochrane verejného záujmu a vzhľadom na charakter ich právomocí treba umelú 
inteligenciu, ktorú využívajú tieto orgány, vo všeobecnosti kategorizovať ako 
vysokorizikovú, narábať s ňou nanajvýš opatrne a rešpektovať pritom najprísnejšie 
normy ochrany údajov; domnieva sa, že je naliehavo potrebný spoločný európsky 
regulačný rámec pre umelú inteligenciu na vnútornom trhu; domnieva sa, že EÚ by sa 
mala ujať vedenia a stanoviť právne predpisy na úrovni Únie (vrátane predpisov 
v oblasti verejného obstarávania), ktoré by upravovali rozvoj a používanie umelej 
inteligencie a boli by založené na jasných pravidlách, základných právach a etike, 
aby sa zaručila rovnako vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a jednotné priemyselné 
normy v celej EÚ, a tým umožnilo lepšie fungovanie vnútorného trhu a zároveň by sa 
podporili inovácie a právna istota pre podniky, najmä MSP; vyzýva Komisiu, aby pred 
iniciovaním akéhokoľvek prípadného nového legislatívneho návrhu preskúmala, ako sa 
uplatňujú a presadzujú existujúce právne predpisy;

2. uznáva, že využívanie umelej inteligencie v oblasti justície môže pomôcť zlepšiť 
efektívnosť a kvalitu konania; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sa musia dodržiavať 
najmä pravidlá stanovené v Európskom dohovore o ľudských právach a v Dohovore 
Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov;

3. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila technológie umelej inteligencie, ktoré sú dostupné na 
trhu, a mieru ich využívania policajnými a justičnými orgánmi v jednotlivých krajinách;

4. zdôrazňuje, že umelá inteligencia by mala pomôcť znížiť administratívne zaťaženie 
verejných orgánov a zvýšiť efektívnosť ich rozhodovania a že systémy umelej 
inteligencie by mali byť vždy pod dohľadom človeka a opierať sa o ľudskú spoluprácu 
a koordináciu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že konečnú zodpovednosť za akékoľvek 
rozhodovanie v trestných veciach by mali vždy niesť ľudia; zdôrazňuje, že je dôležité, 
aby súbory údajov boli presné, ak sa používajú na podporu súvisiacich procesov 
elektronickej verejnej správy a administratívneho rozhodovania v celej Únii;

5. zdôrazňuje, že je dôležité umožniť inováciu, transparentnosť, vysledovateľnosť a 
overovanie; prízvukuje, že umelá inteligencia s otvoreným zdrojovým kódom by k tomu 
mohla prispieť a zároveň by posilnila spoluprácu a podporila kultúru výmeny myšlienok 
a skúseností súvisiacich s používaním a vytváraním algoritmov;

6. domnieva sa, že umelá inteligencia, ktorú používa polícia a orgány presadzovania práva 
v trestných veciach, by sa mala zavádzať ako softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ak 
je to možné v rámci postupu verejného obstarávania, v súlade s platnými právnymi 
predpismi vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 
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2019 o autorskom práve a s ním súvisiacich právach na digitálnom jednotnom trhu, 
pričom by mala byť k dispozícii softvérová dokumentácia a algoritmy, aby sa 
príslušným orgánom umožnilo preskúmať, ako systém umelej inteligencie dospel 
ku konkrétnemu záveru; zdôrazňuje, že súčasťou predchádzajúceho posudzovania 
zhody by mala byť aj kontrola dodržiavania základných práv; domnieva sa, že pokiaľ 
je zabezpečené dodržiavanie práva a hodnôt EÚ a platných pravidiel ochrany údajov 
a nie sú ohrozené postupy vyšetrovania a trestného stíhania, zrozumiteľné a neutrálne 
algoritmy, ktoré spĺňajú povinnosť dostatočnej transparentnosti, ako aj využívanie 
otvorených dát na školiace účely v súlade s príslušnou legislatívou vrátane smernice 
(EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného 
sektora a bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie (EÚ) 2016/679, sú nevyhnutnou 
podmienkou, aby podniky a občania vrátane spotrebiteľov mohli dôverovať lepším, 
prístupným, nediskriminačným a spoľahlivým verejným službám za spravodlivú cenu 
a mali z nich úžitok;

7. zdôrazňuje, že zhromažďovanie údajov a monitorovanie jednotlivcov, ktoré by boli 
založené na umelej inteligencii, by sa mali obmedziť na osoby podozrivé z trestnej 
činnosti a súdne schválené sledovanie v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, pričom by sa malo zohľadniť rešpektovanie súkromného života a 
prezumpcia neviny, a to aj v prípade iných používateľov a spotrebiteľov, ktorí môžu byť 
takýmito systémami a postupmi neúmyselne postihnutí; zdôrazňuje, že pri rozhodovaní 
s pomocou štatistických výpočtov by sa vhodnou odbornou prípravou a kvalifikáciou 
malo zabezpečiť, aby boli osoby s rozhodovacou právomocou vyškolené o potenciálnej 
zaujatosti, keďže súbory údajov môžu vychádzať z diskriminačných a skreslených 
údajov; v tejto súvislosti prízvukuje význam kvality algoritmov a pôvodných údajov 
a pripomína, že používanie umelej inteligencie musí byť založené na zásade 
nediskriminácie pri vkladaní a analýze údajov; žiada, aby postupy verejného 
obstarávania takýchto aplikácií boli zabezpečené proti možným neobjektívnym 
skresleniam; žiada, aby si justičné a policajné orgány v členských štátoch vymieňali 
informácie a najlepšie postupy týkajúce sa uplatňovania techník a nástrojov umelej 
inteligencie s cieľom zabrániť rozdrobenosti prístupov na jednotnom trhu a zabezpečiť 
ochranu občanov v Únii;

8. trvá na tom, že členské štáty by mali v súlade s platným trestným právom zabezpečiť, 
aby boli občania a spotrebitelia informovaní o tom, kedy sa v súvislosti s nimi používa 
umelá inteligencia, a aby mali k dispozícii jednoduché, účinné a ľahko dostupné 
postupy podávania sťažností a nápravy vrátane súdnych prostriedkov nápravy, 
aby mohli účinne obhajovať svoje práva;

9. pripomína vysoké riziko, ktoré predstavujú určité druhy umelej inteligencie vrátane 
technológií rozpoznávania tváre vo verejných priestoroch, automatickej detekcie 
správania a profilovania na rozdeľovanie ľudí do rizikových kategórií na hraniciach, 
biometrickej detekcie a biometrie na hromadné sledovanie, hromadného hodnotenia 
občanov a prediktívneho vykonávania policajných funkcií, a vyzýva Komisiu, 
aby regulovala obstarávanie a používanie týchto aplikácií s cieľom eliminovať riziko 
ich zneužitia; v tejto súvislosti víta, že Komisia v súčasnosti posudzuje využívanie 
biometrických technológií a zvažuje regulačné možnosti vrátane prístupu založeného 
na rizikových faktoroch a zákazu ich používania za osobitných okolností, ako 
aj zavedenie potrebných záruk v prípadoch, keď je ich použitie odôvodnené;
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10. zdôrazňuje, že treba zachovať zvrchovanú diskrečnú právomoc sudcov a rozhodovanie 
podľa individuálnych prípadov, aby sa zabránilo štandardizácii rozhodnutí založených 
výlučne na štatistických výpočtoch.
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