
 

Umelá inteligencia: Poslanci žiadajú zaistenie
bezpečnosti pre spotrebiteľov
 

Európsky parlament v stredu vyzval na prijatie prísnejších opatrení na ochranu
spotrebiteľov využívajúcich systémy automatizovaného rozhodovania a umelej
inteligencie.
 
Poslancami schválené nelegislatívne uznesenie reaguje na výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa,
ktoré  súvisia  s  rozvojom  a  čoraz  intenzívnejším  využívaním  umelej  inteligencie  a
automatizovaných  rozhodovacích  procesov.
 
Parlament ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a
vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, ako sú virtuálni asistenti a chatboty.
Spotrebitelia by však podľa poslancov mali byť pred využitím systémov automatizovaného
rozhodovania  riadne  informovaní  o  spôsobe  ich  fungovania.  Poučení  by  mali  byť  aj  o
možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či
ako skontrolovať alebo opraviť systémom prijaté rozhodnutie, dodáva uznesenie.
 
Automatizované systémy rozhodovania by podľa poslancov mali využívať iba vysokokvalitné a
nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy. Parlament tiež presadzuje, aby
sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a
nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach. Spotrebitelia by zároveň mali mať
možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí,  uvádza
schválený text.
 
Poslanci zdôraznili,  že konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb,
napríklad zdravotníckych, právnických, účtovníckych či bankových, musí vždy niesť človek. Táto
zodpovedná osoba však  zároveň  musí  mať  možnosť  tieto  rozhodnutia  zmeniť,  dodávajú
zákonodarcovia.
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• rozšírenie pôsobnosti bezpečnostných noriem EÚ na umelú inteligenciu

• využívanie nestranných algoritmov a štruktúr na opravu chýb

• zachovanie konečnej kontroly v rukách človeka
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Parlament  tiež požaduje vypracovanie systému hodnotenia rizík  pre umelú inteligenciu a
automatizované rozhodovanie. Presadzuje aj spoločný prístup EÚ k rozvoju automatizovaných
rozhodovacích procesov, ktorý by mal pomôcť pri využívaní ich výhod a zároveň zmierňovať s
nimi súvisiace riziká v celej Únii.
 
Rozšírenie pôsobnosti noriem v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti
 
Poslanci vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívnych návrhov, ktoré by v otázkach
bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá EÚ vzťahujúce sa napríklad na stroje či
hračky.  Nová  právna  úprava  by  mala  zaistiť  informovanosť  spotrebiteľov  o  spôsoboch
používania  výrobkov  so  schopnosťou  automatizovaného  rozhodovania  a  výrobcov  o  ich
povinnostiach.  Používateľom by  zároveň  mala  zaručiť  ochranu  pred  možnými  škodami.
 
Parlament tiež odporúča novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky,
ktorá by aktualizovala pojmy ako „škoda“, „výrobok“ a „chyba“ a pravidlá upravujúce dôkazné
bremeno.
 
Individualizácia cien a diskriminácia
 
Poslanci pripomínajú, že na základe právnych predpisov EÚ musia obchodníci informovať
nakupujúcich o individualizovaní cien tovarov alebo služieb, o ktoré majú záujem, na základe
automatizovaného rozhodovania a profilovania spotrebiteľského správania. Parlament v tejto
súvislosti vyzval Komisiu, aby dodržiavanie týchto predpisov podrobne monitorovala.
 
Uznesenie tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané
na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska.
 
Ďalší postup
 
Uznesenie EP bude zaslané Rade (ministrov) EÚ a Komisii. Exekutíva Únie by 19. februára
mala predstaviť takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 
Užitočné odkazy
Schválený text bude k dispozícii tu (zvoľte dátum 12.02.2020)
Sledujte rozpravu zo záznamu (10.02.2020)
Vyhlásenie predsedníčky Výboru EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Petry De Sutter
(Zelení/EFA, BE)
Think tank EP: Algoritmické rozhodovanie - príležitosti a výzvy
Think tank EP: Rámec riadenia pre algoritmickú zodpovednosť a transparentnosť
Think tank EP: Globálny trendometer - audit algoritmov s cieľom zabrániť chybám
Audiovizuálny materiál
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https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2020/EN/SEC-2020-2321-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html?locale=sk
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=SK&vodId=1581359591627&date=20200210#
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/sk/automated-decision-making-processes-vote_I183228-V_v
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624261/EPRS_STU(2019)624261_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)646111
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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