
A Internet molts algorismes de recomanació
s'utilitzen per centrar i captar
constantment la nostra atenció.
Sabeu en quin país/regió s'ha legislat per tal
que les persones puguin desactivar
completament les recoManacions
d'algorismes si volen?

Una majoria (52%) heu contestat que és a la UE on s’ha legislat per tal que les

persones puguin desactivar completament les recomanacions d'algorismes si

volen, mentre que la resta creieu que és a la Xina (22%), EUA (15%) i Brasil (11%).

Si bé cal que ens felicitem que la Comissió Europea ha proposat una Llei de Serveis

Digitals o DSA on hi ha una atenció considerable a les recomanacions d’algorismes

(Art. 29), és a la Xina on aquesta legislació ja és vigent des de l’1 de març de 2022.

La legislació xinesa, que rep el nom de "Normes sobre l'administració de

recomanacions d'algorismes per als serveis d'informació d'Internet", ha estat

dissenyada per l'Administració del Ciberespai de la Xina (CAC) i altres departaments

governamentals.

Aquesta legislació té com a objectiu "regular les activitats de recomanació

d'algorismes ... protegir els drets i interessos legítims dels ciutadans ... i promoure el

desenvolupament saludable dels serveis d'informació d'Internet".

Però, què són les activitats de recomanació d’algorismes? D’una manera àmplia, les

tecnologies de recomanació poden referir-se a qualsevol algorisme que determina

quin contingut (objectes) es mostra en una plataforma (app o web).

Com que la legislació xinesa està dirigida als "serveis d'informació d'Internet", els

objectes subjectes a la regulació són varis, des dels comentaris d'usuaris, vídeos i

contingut similar (incloses les xarxes socials), a la cerca i als llocs de comerç

electrònic. 
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En l’article 2 de la legislació xinesa s’estableix que la normativa s'aplica a l'ús de la

"tecnologia de recomanació algorísmica" que s'utilitza per proporcionar "serveis

d'informació d'Internet" dins del territori continental de la RPC. 

Concretament, la legislació fa referència a l’ús de diferents tècniques com la

recomanació personalitzada, la classificació i selecció, els filtres de cerca, el

contingut generatiu o sintètic i altres algorismes que proporcionen informació als

usuaris. Sobre els motius d’aquesta legislació, en l'article 4 es diu que "la prestació

de serveis de recomanació algorísmica ha de complir les lleis i regulacions,

respectar la moral i l'ètica social, complir l'ètica comercial i l'ètica professional”.

Aquesta legislació, pionera al món, aborda doncs les causes i conseqüències de l’ús

d’algorismes de recomanació per un model de negoci molt rendible que depèn,

entre altres, de la manipulació de la nostra atenció per obtenir ingressos

publicitaris.

En aquest sentit, en l’article 8 s’especifica que “no es poden utilitzar models

d'algorisme que indueixin els usuaris a caure en addiccions, consum excessiu, etc.",

el que suposa que es posa el benestar dels usuaris per sobre dels objectius de

negoci. Això significa que s’obligarà a empreses com ByteDance (TikTok i Douyin) a

fer del benestar dels usuaris l'objectiu principal dels seus algorismes i, és clar, això

també serà aplicable a aquelles empreses no xineses que operin a la RPC.

 Sens dubte, aquesta nova legislació xinesa i les que seguiran com la DSA de la Unió

Europea, poden suposar un canvi de tendència respecte als models de negoci de les

empreses d’Internet, ja que serà més difícil disposar de l’atenció de tothom.

Per que? Doncs tal perquè tal i com disposa l’article 17 caldrà “proporcionar als

usuaris opcions que no s'adaptin a les seves característiques personals, o oferir als

usuaris una opció convenient per desactivar el servei de recomanació algorísmica”.

Això significa que s’haurà d’oferir als usuaris l'opció de desactivar les

recomanacions i seleccionar o eliminar les etiquetes d'usuari. Una qüestió gens

menor si tenim en compte el modus operandi de Facebook, Instagram, YouTube,

Twitter, Reddit i moltes altres.

Però aquest no és l’únic tema important. En l’article 16, s’estableix que s’ha de

“notificar als usuaris de manera visible la seva prestació de serveis de recomanació

algorísmica, i donar a conèixer els principis bàsics, finalitats i mecanismes de

funcionament principals".
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O sigui, que els usuaris podran conèixer els mecanismes que hi ha darrere dels

algorismes i els propòsits amb els quals s'utilitzen. Dit d’altra manera, us imagineu

que Facebook hagi d’explicar explícitament la raó per la qual es promociona cada

article?

Si bé els articles 18 i 19 de la nova legislació xinesa són similars, aquests posen

l'accent en grups de persones vulnerables com els menors i la gent gran, que no

haurien de tenir un accés fàcil a continguts no segurs.La legislació xinesa també

aborda, mitjançant els articles 13 i 14, que no es puguin utilitzar algorismes

optimitzats per mantenir a la gent discutint en línia, generar informació sintètica de

notícies falses ni difondre-les a través de comptes falsos o bots.

Així doncs, amb aquesta legislació, la Xina s’ha avançat a la Unió Europea i als

Estatus Units d’Amèrica que, en l’actualitat, no tenen regulacions dirigides

directament als sistemes de recomanació de contingut.

En el cas dels EUA, si bé no hi ha cap legislació que afecti directament els sistemes

de recomanació, la Comissió Federal de Comerç pot regular les pràctiques

enganyoses i deslleials, incloent-hi activitats que impliquen la recollida,

processament i venda de dades d'usuaris.En el cas de la UE, fins que la DSA no sigui

efectiva (especialment el seu article 29), també es regula de forma indirecta a través

del reglament sobre el tractament de dades personals i sobre la lliure circulació

d’aquestes dades.

Però sembla evident que controlar les dades i lògica de recomanació no és senzill,

especialment si les disposicions simplement habiliten els usuaris mitjançant termes

i condicions i no contemplen també els riscos potencials a nivell col·lectiu tal i com

ha fet la Xina. En aquest sentit, una possibilitat més a la UE seria que quan la llei

d’intel·ligència artificial sigui efectiva també es puguin regular indirectament els

sistemes de recomanació a causa del seu impacte potencial d’alt risc en els drets

personals i els interessos públics.

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura:

Helberger, N., van Drunen, M., Vrijenhoek, S. & Möller, J. (2021). Regulation of news

recommenders in the Digital Services Act: empowering David against the Very

Large Online Goliath, Internet Policy Review.
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