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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker bi bilo treba tako zaradi pozitivnega družbenega potenciala kot zaradi tveganj, ki jih 
prinaša umetna inteligenca, povečati pravno varnost za ponudnike sistemov umetne 
inteligence in okrepiti zaupanje in varnost potrošnikov ter na ta način izboljšati 
delovanje digitalnega enotnega trga, in sicer s krepitvijo varnostnih ukrepov za zaščito 
pravne države in spoštovanje temeljnih pravic, zlasti pravice do zasebnosti in varstva 
osebnih podatkov, pravice do enakosti in nediskriminacije, pravice do dobrega 
upravljanja in poštenega sojenja ter pravice do visoke ravni varstva potrošnikov; ker je 
potreben skupni evropski pristop k umetni inteligenci in ureditvi njene uporabe v 
kazenskih zadevah s strani policije in organov kazenskega pregona, da bi se izognili 
razdrobljenosti enotnega trga;

B. ker sta preskušanje in uporaba umetne inteligence s strani policije in pravosodnih 
organov zelo razširjena in uporabljena na različne načine ter imata različne posledice in 
tveganja, in sicer so to sistemi za prepoznavanje obrazov, profiliranje DNK, 
evidentiranje kriminala na podlagi napovedi, pridobivanje podatkov iz mobilnih 
telefonov, napredno iskanje po sodni praksi, spletno reševanje sporov in strojno učenje 
za izvajanje sodne oblasti;

C. ker lahko uporaba umetne inteligence pomeni spremembo paradigme pri izvajanju 
sodne oblasti v kazenskih zadevah;

D. ker je v skladu s poročilom Agencije za temeljne pravice še vedno na voljo le malo 
informacij o možni uporabi ali preskušanju tehnologij za prepoznavanje obrazov v 
državah članicah1;

E. ker so organi za varstvo podatkov v tistih državah članicah, v katerih so bile na voljo 
nekatere informacije o uporabi tehnologije za prepoznavanje obrazov, ugotovili, da 
uporaba te tehnologije ni skladna z zakonodajo o varstvu podatkov in ni pravne podlage 
za njeno uporabo;

F. ker lahko Unija na področju notranjega trga z reformo postopkov javnih naročil 
bistveno prispeva k usklajevanju vladnih ukrepov in ravnanja s sekundarnimi 
političnimi cilji, kot sta varstvo podatkov in nediskriminacija;

G. ker se lahko pri algoritemskem odločanju, ki temelji na podatkih, pojavi diskriminacija 
v fazah zasnove, preskušanja in izvajanja, in sicer zaradi pristranskosti, ki je del 
naborov podatkov ali algoritmov;

H. ker sta za zagotavljanje spoštovanja človekovih in temeljnih pravic potrebna na načelih 

1 Agencija Evropske unije za temeljne pravice: Facial recognition technology: undamental rights considerations 
in the context of law enforcement (Tehnologija prepoznavanja obrazov: temeljne pravice v okviru kazenskega 
pregona) (FRA Focus), 27. november 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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temelječa tehnični razvoj in uporaba umetne inteligence;

I. ker je Evropska komisija za učinkovitost pravosodja Sveta Evrope 4. decembra 2018 
objavila etično listino za uporabo umetne inteligence v pravosodnih sistemih, ki določa 
etična načela za uporabo umetne inteligence v pravosodnih sistemih;

J. ker so nekatere vrste rabe tehnologij umetne inteligence posebno občutljive in 
izpostavljene zlorabam, zaradi česar so se nekatera tehnološka podjetja pred nedavnim 
odločila, da ne bodo več nudila s tem povezane programske opreme;

1. meni, da bi bilo treba uporabo umetne inteligence v policiji in pravosodnih organih na 
splošno označiti kot uporabo z visoko stopnjo tveganja in jo obravnavati previdno ter ob 
upoštevanju najvišjih standardov varstva podatkov, glede na vlogo teh organov pri 
branjenju javnega interesa in glede na naravo njihovih odgovornosti; meni, da je nujno 
potreben skupni evropski regulativni okvir za umetno inteligenco na notranjem trgu; 
meni, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo pri oblikovanju predpisov na ravni Unije, 
tudi na področju javnih naročil, ki bodo temeljili na jasnih pravilih ter temeljnih 
pravicah in etiki, tako pri razvoju kot pri uporabi umetne inteligence, da bi zagotovili 
enako visoko raven varstva potrošnikov in poenotili industrijske standarde po vsej EU, s 
čimer bi omogočili boljše delovanje notranjega trga, obenem pa spodbudili inovacije in 
povečali pravno varnost za podjetja, zlasti MSP; poziva Komisijo, naj pred predložitvijo 
morebitnega novega zakonodajnega predloga preuči uporabo obstoječe zakonodaje in 
njeno izvrševanje;

2. priznava, da lahko uporaba umetne inteligence na področju pravosodja pomaga 
izboljšati učinkovitost in kakovost postopkov; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
spoštovati zlasti pravila iz Evropske konvencije o človekovih pravicah in Konvencije 
Sveta Evrope o varstvu posameznikov o avtomatski obdelavi osebnih podatkov;

3. poziva Komisijo, naj oceni tehnologije z umetno inteligenco, ki so dostopne na trgu, in 
raven uporabe s strani policijskih in pravosodnih organov po posameznih državah;

4. poudarja, da bi morali s pomočjo umetne inteligence zmanjšati upravno breme javnih 
organov in povečati učinkovitost njihovega sprejemanja odločitev, sistemi umetne 
inteligence pa bi morali biti vedno odvisni od človekovega nadzora, sodelovanja in 
usklajevanja; s tem v zvezi poudarja, da bi moral človek vedno nositi končno 
odgovornost za vsakršno odločanje v kazenskih zadevah; poudarja pomen natančnih 
naborov podatkov, kadar se ti uporabljajo za pomoč pri povezanih postopkih e-uprave 
in upravnem odločanju po vsej Uniji;

5. poudarja pomen omogočanja inovacij, preglednosti, sledljivosti in preverjanja; 
poudarja, da bi odprtokodna umetna inteligenca lahko prispevala k temu, obenem pa 
okrepila sodelovanje in spodbujala kulturo izmenjave idej in izkušenj v zvezi z uporabo 
in ustvarjanjem algoritmov;

6. meni, da bi bilo treba umetno inteligenco, ki jo policija in organi kazenskega pregona 
uporabljajo v kazenskih postopkih, objaviti kot odprtokodno programsko opremo v 
okviru postopka javnega naročanja, kjer je to mogoče, v skladu z veljavno zakonodajo, 
med drugim z Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, pri čemer bi 
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morala biti dostopna dokumentacija in algoritmi programske opreme, kar bi pristojnim 
organom omogočilo, da pregledajo, kako je sistem umetne inteligence prišel do 
določenega zaključka; poudarja, da bi moral biti pregled spoštovanja temeljnih pravic 
del predhodnega ugotavljanja skladnosti; poudarja, da so razložljivi in nepristranski 
algoritmi, ki izpolnjujejo obveznost zadostne preglednosti, ter uporaba odprtih podatkov 
za učenje algoritmov v skladu z veljavno zakonodajo, tudi z Direktivo (EU) 2019/1024 
o odprtih podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja, brez poseganja v 
Uredbo (EU) 2016/679, bistveni za zagotovitev, da imajo lahko podjetja in potrošniki 
koristi od boljših, dostopnih, nediskriminatornih in zanesljivih javnih storitev po 
pravičnih cenah ter jim zaupajo, pri čemer je treba spoštovati pravo in vrednote EU ter 
veljavne predpise o varstvu podatkov, hkrati pa se ne sme ogrožati preiskav ali 
kazenskega pregona;

7. poudarja, da bi bilo treba zbiranje podatkov in spremljanje posameznikov z uporabo 
umetne inteligence omejiti na osumljence kaznivih dejanj in sodno odobreni nadzor v 
skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, upoštevaje spoštovanje zasebnega življenja in 
domnevo nedolžnosti, tudi drugih uporabnikov in potrošnikov, na katere lahko ti sistemi 
in prakse nehote vplivajo; poudarja, da bi morali biti nosilci odločanja v primerih, ko se 
pri odločanju uporabljajo statistični izračuni, dovolj strokovno usposobljeni in 
kvalificirani, da bodo prepoznali možnosti za pristranskost, saj lahko nabori podatkov 
temeljijo na diskriminatornih in pristranskih podatkih; v zvezi s tem poudarja pomen 
kakovosti algoritmov in izvirnih podatkov ter opozarja, da mora uporaba umetne 
inteligence temeljiti na načelu nediskriminacije pri vnosu podatkov in analizah; poziva, 
naj postopki javnih naročil za te aplikacije vsebujejo zaščitne ukrepe proti morebitni 
pristranskosti; poziva k izmenjavi informacij in dobre prakse v zvezi uporabo tehnik in 
orodij umetne inteligence med pravosodnimi in policijskimi organi v državah članicah, 
da bi preprečili razdrobljen pristop na enotnem trgu in zagotovili varstvo potrošnikov in 
državljanov po vsej Uniji;

8. meni, da bi morale države članice v skladu z veljavnim kazenskim pravom zagotoviti, 
da so državljani in potrošniki obveščeni, ko so predmet uporabe umetne inteligence, ter 
da so državljanom na voljo preprosti, učinkoviti in lahko dostopni pritožbeni in 
odškodninski postopki, tudi sodni pravni instrumenti, da bi ti lahko učinkovito branili 
svoje pravice;

9. opozarja na velika tveganja v zvezi z uporabo nekaterih vrst umetne inteligence, tudi 
tehnologij za prepoznavanje obraza v javnih prostorih in zaznavanje vedenja ter 
profiliranje za uvrščanje oseb v kategorije tveganja na mejah, biometrično odkrivanje in 
prepoznavanje za množični nadzor, množični nadzor državljanov in policijsko delo na 
podlagi napovedi, ter poziva Komisijo, naj uredi javno naročanje in njegovo uporabo na 
tem področju tako, da bo tveganje za zlorabe odpravljeno; s tem v zvezi pozdravlja 
sedanja prizadevanja Komisije za oceno uporabe biometričnih tehnologij in preučitev 
regulativnih možnosti, vštevši pristop, ki bo temeljil na tveganjih, njihovo prepoved v 
določenih okoliščinah in uvedbo potrebnih zaščitnih ukrepov, kadar je njihova uporaba 
upravičena;

10. poudarja, da je treba ohraniti diskrecijsko pravico sodnikov ter sprejemanje odločitev za 
vsak primer posebej, da bi preprečili standardizacijo odločitev na podlagi povsem 
statističnih izračunov.
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