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NÁVRHY

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

Všeobecný kontext

1. uznáva význam fungujúceho jednotného digitálneho trhu a využívania umelej 
inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií pre občanov EÚ, keďže riešia výzvy, 
ktorým čelia spoločnosti, najmä počas pandémie COVID-19;

2. trvá na tom, že MSP je potrebné podporovať pri ich digitálnej transformácii z dôvodu 
ich obmedzených zdrojov; vyzýva preto Komisiu, aby pred uverejnením právnych 
predpisov uskutočnila kontrolu vhodnosti pre MSP a aby administratívne zaťaženie 
udržiavala na minime, a to okrem iného vypracovaním noriem;

3. poukazuje na to, že jednotný digitálny trh a umelá inteligencia sú rôznorodé a 
podliehajú rýchlemu a dynamickému vývoju; naliehavo vyzýva Komisiu, aby návrhy a 
iniciatívy zakladala na správnej rovnováhe, ktorou sa na jednej strane zabráni jednému 
univerzálnemu prístupu a na druhej strane fragmentácii trhu prostredníctvom 
vnútroštátnych prístupov;

Zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

4. zdôrazňuje, že je potrebný nový regulačný rámec pre umelú inteligenciu s cieľom riešiť 
potenciálne riziká autonómneho správania a maximalizovať dôveru používateľov a ich 
prínos; vyzýva Komisiu, aby navrhla legislatívny rámec pre umelú inteligenciu 
založený na rizikách a priateľský k inováciám, ktorý sa zameria na identifikáciu a 
odstraňovanie nedostatkov v rámci existujúcich právnych predpisov a bude v súlade s 
existujúcimi odvetvovými právnymi predpismi;

5. je pevne presvedčený, že vymedzenia pojmov „umelá inteligencia“ a „vysokorizikový“ 
by mali byť nadčasové, aby sa zabezpečila právna zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov a 
podniky, a mali by zvážiť ľudský dohľad nad vysokorizikovými aplikáciami umelej 
inteligencie;

6. je presvedčený, že je potrebné prispôsobiť existujúce právne predpisy novým 
technológiám; žiada Komisiu, aby okrem iného upravila smernicu o zodpovednosti za 
výrobky1, a to najmä novým vymedzením pojmov „výrobok“ a „chyba“ a zvážením 
úprav pojmu „dôkazné bremeno“, ktoré by mali odrážať zmeny smernice o všeobecnej 
bezpečnosti výrobkov2;

7. poukazuje na to, že spoločnosť vrátane spotrebiteľov by mala mať prospech zo 
zodpovedného vývoja a zavádzania umelej inteligencie, ktorá slúži dobru spoločnosti; 
žiada preto Komisiu, aby vymedzila etické pravidlá pre vývoj, zavádzanie a využívanie 
umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií, pričom by zohľadnila zásady 

1 Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29.
2 Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.ENG
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lepšej právnej regulácie;

8. zdôrazňuje, že na učenie umelej inteligencie je nevyhnutný voľný tok údajov v rámci 
jednotného digitálneho trhu, ktorý by sa mal opierať o vhodné zmluvné pravidlá;

9. vyzýva Komisiu, aby podporovala vypracúvanie medzinárodných noriem upravujúcich 
používanie umelej inteligencie;

Fungovanie jednotného trhu, pokiaľ ide o digitálne prvky

10. zdôrazňuje, že spotrebitelia už požívajú prísne pravidlá ochrany údajov, ako sú 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov3 a smernica o súkromí a elektronických 
komunikáciách4; oceňuje, že Komisia predpokladá opatrenia na posilnenie postavenia 
jednotlivcov, aby mohli uplatňovať svoje práva, ktoré musia byť aspoň čiastočne 
založené na občianskom práve;

11. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že používatelia budú riadne informovaní a že ich práva 
budú účinne zaručené pri interakcii s automatizovanými systémami rozhodovania, a že 
automatické systémy rozhodovania nebudú vytvárať nespravodlivo zaujaté výstupy pre 
spotrebiteľov na jednotnom trhu;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila silnú ochranu práv používateľov v 
občianskom práve v pripravovanom návrhu aktu o digitálnych službách (DSA), najmä s 
cieľom chrániť okrem iného slobodu prejavu a slobodu poskytovať služby a chrániť 
používateľov pred škodlivým mikrocielením;

13. poukazuje na to, že je neprijateľné, aby boli spotrebitelia vystavení nebezpečným 
výrobkom, a preto je potrebné zvýšiť zodpovednosť za online trhy; žiada Komisiu, aby 
stanovila jasné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti platforiem hostovania obsahu pre 
tovar, ktorý sa na nich predáva alebo propaguje, v návrhu DSA, okrem iného s cieľom 
odstrániť právnu medzeru v prípadoch, keď kupujúci nezískajú uspokojenie, na ktoré 
majú nárok podľa zákona alebo zmluvy o dodávke tovaru, napríklad z dôvodu 
neschopnosti identifikovať primárneho predávajúceho;

14. domnieva sa, že využívanie inteligentných zmlúv na jednotnom digitálnom trhu musí 
byť pevne založené na občianskom a zmluvnom práve, aby boli zaručené práva 
podnikov a spotrebiteľov;

15. konštatuje, že veľké platformy so značnými sieťovými účinkami by mohli pôsobiť ako 
de facto „strážcovia online prístupu“ k digitálnemu hospodárstvu, a naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby analyzovala vplyv, ktorý majú tieto veľké platformy na práva 
spotrebiteľov a MSP.

3 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
4 Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s.37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058

