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W dniu 19 lutego 2020 roku Komisja Europejska opubli-

kowała Białą Księgę w sprawie sztucznej inteligencji pt. „Eu-

ropejskie podejście do doskonałości i zaufania” oraz przed-

stawiła Parlamentowi Europejskiemu „Sprawozdanie na te-

mat wpływu sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy i robo-

tyki na bezpieczeństwo i  odpowiedzialność”. Dokumenty 

zawierają wiele propozycji działań, wyznaczają przyszły kie-

runek legislacji w zakresie opracowywania aktów prawnych 

oraz inicjatyw w obszarze sztucznej inteligencji. Jednocze-

śnie są ważnym elementem unijnej strategii cyfrowej zmie-

rzającej do rozwoju innowacyjności oraz konkurencyjno-

ści na arenie międzynarodowej. Ważnym elementem tych 

działań powinna być dbałość o  odpowiedzialne i  etyczne 

funkcjonowanie w środowisku technologicznym.

Biała Księga

Dokument jest częścią inicjatywy nr 10 pt. „Europej-

skie podejście do sztucznej inteligencji” i wpisuje się w pro-

gram prac Komisji p.n. „Europa na miarę ery cyfrowej”. Nie 

jest aktem prawnym, lecz zbiorem propozycji działań, któ-

re wyznaczają przyszły kierunek unijnych regulacji i inicja-

tyw w obszarze sztucznej inteligencji. Podstawowe zapisy 

zamieszczono na 30 stronach, w sześciu rozdziałach zatytu-

łowanych następująco [1]:

1. Wprowadzenie

2. Wykorzystanie mocnych stron rynków przemysłowych 

i profesjonalnych

3. Wykorzystanie przyszłych możliwości: kolejna fala 

danych

4. Ekosystem doskonałości

5. Ekosystem zaufania: ramy regulacyjne sztucznej inteli-

gencji

6. Podsumowanie

Komisja Europejska zakłada, że nowy zakres sztucz-

nej inteligencji będzie się opierał na kryteriach doskonało-

ści i zaufania. Rozwój sztucznej inteligencji ma być przede 

wszystkim ukierunkowany na człowieka i oparty na posza-

nowaniu europejskich wartości. Zdaniem Komisji Europej-

skiej, to podejście zachęci obywateli do stosowania nowych 

technologii, a przedsiębiorstwa do jej rozwijania. Działanie 

systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję może 

nieść ze sobą trudne do przewidzenia ryzyko, dlatego każ-

da technologia z tego zakresu powinna być surowo i przej-

rzyście regulowana przez człowieka, zwłaszcza w sektorach 

podwyższonego ryzyka.

Doskonałość

Stosowanie sztucznej inteligencji w  gospodarce i  ad-

ministracji Unii Europejskiej wymaga działań na wielu po-

ziomach. Dotyczą one m.in. współpracy poszczególnych 

państw UE oraz ukierunkowania prac badawczych oraz in-

nowacyjnych. Postuluje się rozwój sieci współpracy w tym 

zakresie między ośrodkami naukowymi i  badawczymi 

zajmującymi  się sztuczną inteligencją. Skoordynowanie 

wspólnych działań ma na celu przyciąganie i zatrzymywa-

nie naukowców specjalizujących się w nowoczesnych tech-

nologiach z tego zakresu. W tym celu należy rozwijać umie-

jętności niezbędne do pracy z coraz bardziej zaawansowa-

nymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji, a także podnosić 
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kwali! kacje umożliwiające korzystanie z zaawansowanych 

technologii. Wskazuje się również na konieczność opraco-

wywania różnego rodzaju zachęt przyspieszających wdra-

żanie rozwiązań bazujących na innowacyjnych techno-

logiach.

Zaufanie

Rozwój sztucznej inteligencji niesie ze sobą wiele po-

tencjalnych zagrożeń, czego przykładem są systemy roz-

poznawania twarzy. Z tego względu wszelkie regulacje do-

tyczące sztucznej inteligencji muszą uwzględniać posza-

nowanie przepisów UE z zakresu ochrony praw podstawo-

wych i praw konsumentów. Konieczne jest budowanie za-

ufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na czło-

wieka. W  dokumencie często zwraca  się uwagę na wyko-

rzystywanie coraz większych zbiorów danych. Jakość i efek-

tywność działania rozwiązań opartych na sztucznej inteli-

gencji zależy w dużej mierze od precyzyjności i jakości do-

starczanych danych.

Dokument był przez kilka miesięcy poddany ocenie 

w ramach konsultacji społecznych. Powtarzającą się uwagą 

zgłaszaną w wielu krajach UE był problem stosowania sys-

temu identy! kacji biometrycznej. Powinna być dozwolo-

na wyłącznie w kontrolowanych środowiskach i ściśle okre-

ślonych warunkach, związanych przede wszystkim z  za-

pewnianiem bezpieczeństwa. Wielokrotnie wskazywano 

na potrzebę wprowadzenia zakazu powszechnego stoso-

wania sztucznej inteligencji do identy! kacji biometrycznej 

do nadzoru lub śledzenia, oceny zachowań czy kategory-

zacji ludzi ze względu na ich sprzeciw do ewidencjonowa-

nia i rozpowszechniania wizerunku [1]. Po analizie wyników 

konsultacji oraz szczegółowej ocenie skutków, Komisja Eu-

ropejska przedstawi wniosek ustawodawczy, który w wersji 

roboczej jest spodziewany na przełomie 2021 i 2022 roku.

Sprawozdanie

Sprawozdanie na temat wpływu sztucznej inteligen-

cji, Internetu rzeczy i  robotyki na bezpieczeństwo i odpo-

wiedzialność, zamieszczono w dokumencie na 20 stronach 

i sformułowano w czterech rozdziałach [2]:

1. Wprowadzenie – określono m.in. istniejące ramy bez-

pieczeństwa i odpowiedzialności.

2. Bezpieczeństwo – opisano m.in. aspekty ochrony kon-

sumentów oraz użytkowników systemów i technologii. 

Wskazano, że pojęcie bezpieczeństwa produktów doty-

czy ochrony przed wszelkimi rodzajami ryzyka stwarza-

nego przez produkt, obejmującej nie tylko ryzyko me-

chaniczne, chemiczne, elektryczne, ale również cyber-

ryzyko i  następstwa utraty danych przez urządzenia 

łączności z  Internetem. Na schemacie zamieszczonym 

na rysunku 1 przedstawiono m.in. przesłanki leżące 

u  podstaw obecnych unijnych przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa produktów.

3. Odpowiedzialność – na poziomie Unii przepisy dotyczą-

ce bezpieczeństwa produktów i  odpowiedzialności za 

produkt stanowią dwa uzupełniające  się mechanizmy. 

Rys. 1. Bezpieczeństwo produktów – zasady i przepisy [2]
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Służą one do realizacji tego samego celu polityki, jakim 

jest funkcjonowanie jednolitego rynku towarów. Rynek 

ten powinien zapewniać wysoki poziom bezpieczeń-

stwa m.in. przez minimalizację ryzyka szkody po stro-

nie użytkowników, przewidując odszkodowanie z tytu-

łu szkód związanych z wadliwymi towarami.

4. Wnioski – pojawienie  się nowych technologii cyfro-

wych stwarza również nowe wyzwania w zakresie bez-

pieczeństwa produktów i  odpowiedzialności za pro-

dukt, takie jak: łączność z  Internetem, autonomia, za-

leżność od zbiorów danych, nieprzejrzystość, złożoność 

produktów i  systemów, aktualizacje oprogramowa-

nia oraz bardziej złożone systemy zarządzania bezpie-

czeństwem i łańcuchy wartości. W obecnych przepisach 

z zakresu bezpieczeństwa produktów istnieją luki, któ-

re należy wyjaśnić, w szczególności w dyrektywach do-

tyczących: ogólnego bezpieczeństwa produktów, ma-

szyn i urządzeń. Przyszłe prace nad dostosowaniem po-

szczególnych aktów prawnych dotyczących tych zagad-

nień w  państwach UE powinny być spójne z  prawem 

unijnym. Nowe wyzwania w  zakresie bezpieczeństwa, 

stwarzają również konieczność opracowania nowych 

wymagań w  zakresie odpowiedzialności. W  odniesie-

niu do rozwiązań innowacyjnych należy zapewnić taki 

sam poziom ochrony, z jakiego korzystają poszkodowa-

ni w kontekście tradycyjnych technologii. Przyczyni się 

to do tworzenia klimatu zaufania do nowo pojawiają-

cych się technologii cyfrowych i stabilności inwestycji.

Głównym założeniem Białej Księgi [1] oraz Sprawozda-

nia [2] jest takie określenie norm prawnych, aby produk-

ty wprowadzane do obrotu były bezpieczne dla użytkowni-

ków nie tylko w zakresie zdrowia i ochrony środowiska, ale 

również nie naruszały wolności obywatelskiej. Celem opra-

cowania tych dokumentów jest normalizacja europejska 

w  tym zakresie, która powinna zapewniać jednolite stan-

dardy dla wszystkich produktów, wykorzystujących sztucz-

ną inteligencję, wprowadzanych na rynek unijny.

Sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT) i  robo-

tyka, tworzą nowe możliwości dla wielu ! rm i  przedsię-

biorstw – w tym kolei i przynoszą społeczeństwu wiele ko-

rzyści. Komisja Europejska uznaje znaczenie i  potencjał 

tych technologii oraz potrzebę znacznych inwestycji w tych 

dziedzinach. Zależy jej na tym, aby uczynić z Europy świa-

towego lidera w dziedzinie AI, IoT i robotyki. Do osiągnięcia 

tego celu potrzebne są jasne i przewidywalne ramy prawne 

pozwalające sprostać wyzwaniom technologicznym.

Nowe przepisy będą stosowane bezpośrednio w ten sam 

sposób we wszystkich państwach członkowskich UE, na pod-

stawie de! nicji sztucznej inteligencji dostosowanej do przy-

szłych wyzwań. Przyjęto w nich podejście oparte na analizie 

ryzyka (niedopuszczalnego ryzyka i wysokiego ryzyka).

Niedopuszczalne ryzyko: są to systemy sztucznej in-

teligencji, uznane za wyraźne zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa oraz źródeł utrzymania i praw obywateli, które powin-

ny być zakazane.

Wysokie ryzyko: są to systemy sztucznej inteligencji 

uznane za systemy wysokiego ryzyka, które obejmują tech-

nologie stosowane w:

infrastrukturze krytycznej (np. w transporcie), co mogło-

by zagrozić życiu i zdrowiu obywateli,

kształceniu lub szkoleniu zawodowym, co może decy-

dować o dostępie do kształcenia i szkolenia zawodowe-

go danej osoby (np. ocena egzaminów),

elementach bezpieczeństwa produktów  (np. zastoso-

wanie AI w chirurgii wspomaganej robotem),

zatrudnieniu do zarządzania pracownikami i  dostępie 

do samozatrudnienia  (np. oprogramowanie do sorto-

wania CV na potrzeby procedur rekrutacji),

podstawowych usługach prywatnych i publicznych (np. 

ocena zdolności kredytowej, która może uniemożliwić 

obywatelom dokonanie pewnych inwestycji),

egzekwowaniu prawa, co może kolidować z  prawami 

podstawowymi obywateli (np. ocena wiarygodności 

dowodów),

zarządzaniu migracją, azylem i kontrolą granic (np. oce-

na autentyczności dokumentów podróży),

sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i procesach de-

mokratycznych (np. stosowanie prawa do konkretnego 

zbioru faktów).

Za systemy wysokiego ryzyka uznano wszystkie rodzaje 

zdalnej identy! kacji biometrycznej, które w związku z tym 

sukcesywnie obejmuje się ścisłymi wymogami. Korzystanie 

z nich w czasie rzeczywistym na potrzeby ochrony porząd-

ku publicznego w miejscach dostępnych publicznie jest, co 

do zasady, zabronione. Wyjątki od niej są ściśle określone 

i uregulowane (dotyczy to np. sytuacji, gdy korzystanie z ta-

kich technologii jest absolutnie niezbędne do poszukiwa-

nia zaginionego dziecka, zapobieżenia konkretnemu i bez-

pośredniemu zagrożeniu terrorystycznemu lub do wykry-

cia, zlokalizowania, zidenty! kowania lub ścigania spraw-

cy lub podejrzanego o popełnienie poważnego przestęp-

stwa). Tego rodzaju zastosowanie wymaga uzyskania ze-

zwolenia sądu lub innego niezależnego organu oraz musi 

być odpowiednio ograniczone w odniesieniu do czasu, za-

sięgu geogra! cznego i przeszukiwanych baz danych.

Ograniczone ryzyko, tj. systemy sztucznej inteligencji 

podlegające szczególnym obowiązkom w  zakresie przej-

rzystości i świadomości związanej z wchodzeniem w inte-

rakcje z maszyną lub urządzeniem. Korzystając z systemów 

sztucznej inteligencji, takich jak chatboty (programy kom-

puterowe, których zadaniem jest prowadzenie konwersacji 

z  człowiekiem), użytkownicy powinni podejmować świa-

dome decyzje dotyczące kontynuowaniu lub przerwania 

interakcji.

Minimalne ryzyko: jest to wniosek ustawodawczy, któ-

ry umożliwia swobodne korzystanie z  zastosowań, takich 

jak np. gry wideo z  wykorzystaniem sztucznej inteligencji 

lub ! ltry spamu. Do tej kategorii należy zdecydowana więk-

szość systemów sztucznej inteligencji. Projekt rozporządze-

nia nie przewiduje interwencji w odniesieniu do tej kategorii 
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zastosowań, ponieważ tego rodzaju systemy AI nie stanowią 

zagrożenia dla prawa lub bezpieczeństwa obywateli.

Podsumowanie: w  Białej Księdze Komisji w  sprawie 

sztucznej inteligencji przedstawiono jasną wizję sztucznej 

inteligencji w Europie jako ekosystemu doskonałości i  za-

ufania. W  konsultacjach publicznych  dotyczących Białej 

Księgi wzięło udział wiele osób oraz instytucji z poszczegól-

nych państw UE. Białej Księdze towarzyszyło „Sprawozda-

nie na temat wpływu sztucznej inteligencji, Internetu rze-

czy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność” [2], 

w którym stwierdzono, że obecne przepisy dotyczące bez-

pieczeństwa produktów zawierają wiele luk, które należy 

sukcesywnie eliminować.
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