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OPINIA
KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH i UNII EUROPEJSKIEJ

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w

sprawie sztucznej Inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii

Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP
w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 6 sierpnia 2021 r.

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r.
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Opinia
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP

dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji

(Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii
COM(2021)206

przyjęta na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r.

1. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP (dalej KSZUE) z zadowoleniem

przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu regulację wprowadzania do obrotu,

oddawania do użytku oraz wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji (dalej AI) w Unii

Europejskiej w sposób bezpieczny i z poszanowaniem wartości ważnych dla obywateli Unii

Europejskiej, jako jednej z pierwszych tego typu regulacji na świecie.

2. KSZUE popiera stworzenie jednolitych ram na szczeblu unijnym, które z jednej strony będą

przyczyniały się do budowania zaufania do systemów AI jednocześnie ograniczając związane z

nimi ryzyko, a z drugiej strony będą wspierały inwestycje w AI oraz dalszy rozwój tej

technologii z poszanowaniem praw podstawowych, takich jak: prawo do godności człowieka,

prawo do prywatności, ochrona danych osobowych, wolność wypowiedzi i informacji, wolność

zgromadzania się i stowarzyszania się, prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do

bezstronnego sądu.

3. KSZUE z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie wykazu zakazanych praktyk obejmujących

wszystkie systemy AI, których wykorzystywanie uznaje się za niedopuszczalne ze względu na

ich sprzeczność z wartościami Unii Europejskiej.

4. KSZUE wyraża jednak wątpliwości co do możliwości wyjątkowego użycia systemu zdalnej

identyfikacji biometrycznej „w czasie rzeczywistym” w przestrzeni publicznej do celów

egzekwowania prawa bez wcześniejszego zezwolenia wydanego przez organ sądowy lub

niezależny organ administracyjny państwa członkowskiego (art. 5 ust 3 i 4). W ocenie KSZUE

przypadki, w których może dojść do takiej sytuacji powinny zostać ograniczone i

doprecyzowane, a sądowa kontrola takiego zezwolenia wzmocniona.

5. W ocenie KSZUE należy zadbać również o to, by w toku dalszych prac nad projektowanym

rozporządzeniem zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie odniesień do ochrony środowiska

naturalnego. Ze względu na szerokie zastosowanie systemów AI w przemyśle wymagana byłaby

ich uprzednia weryfikacja pod kątem odziaływania na środowisko naturalne.
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