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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że w świetle pozytywnego potencjału społecznego sztucznej 
inteligencji (SI) i związanych z nią nieodłącznie zagrożeń należy poprawić 
funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego, zapewniając podmiotom oferującym 
systemy SI większą pewność prawa i zwiększając zaufanie i bezpieczeństwo 
użytkowników przez wzmocnienie zabezpieczeń, aby zagwarantować praworządność 
i przestrzeganie praw podstawowych, w szczególności prawa do prywatności i ochrony 
danych osobowych, prawa do równości i niedyskryminacji, prawa do dobrej 
administracji, rzetelnego procesu sądowego i wysokiego poziomu ochrony konsumenta; 
mając na uwadze, że wspólne europejskie podejście do sztucznej inteligencji 
i uregulowania jej stosowania w sprawach karnych przez policję i organy ścigania jest 
konieczne, aby uniknąć rozdrobnienia jednolitego rynku;

B. mając na uwadze, że testowanie i wykorzystywanie SI przez policję i organy wymiaru 
sprawiedliwości jest powszechne, co wiąże się z różnego rodzaju zastosowaniami, 
konsekwencjami i zagrożeniami, a mianowicie systemami rozpoznawania twarzy, 
profilowaniem DNA, prognozowaniem map przestępczości, pobieraniem danych 
z telefonów komórkowych, zaawansowanymi wyszukiwarkami orzecznictwa, 
internetowym rozstrzyganiem sporów oraz uczeniem się maszyn na potrzeby 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości;

C. mając na uwadze, że stosowanie sztucznej inteligencji może stanowić zmianę 
paradygmatu sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

D. mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem Agencji Praw Podstawowych nadal 
dostępne są obecnie jedynie ograniczone informacje na temat możliwego zastosowania 
lub testowania technologii rozpoznawania twarzy w państwach członkowskich1;

E. mając na uwadze, że w państwach członkowskich, w których dostępne były pewne 
informacje na temat zastosowania technologii rozpoznawania twarzy, organy ochrony 
danych ustaliły, że wykorzystanie tych technologii nie było zgodne z przepisami 
w zakresie ochrony danych osobowych i brakowało podstawy prawnej do ich 
wdrożenia;

F. mając na uwadze, że reformując procedury udzielania zamówień publicznych, Unia 
może mieć w obszarze rynku wewnętrznego znaczący wpływ na dostosowanie działań 
i zachowań rządów do drugorzędnych celów polityki, takich jak ochrona danych 
i niedyskryminacja;

1 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej: Technologia rozpoznawania twarzy: kwestie związane 
z prawami podstawowymi w kontekście egzekwowania prawa (FRA Focus), 27 listopada 2019 r. – 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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G. mając na uwadze, że w wyniku błędów nielosowych w zbiorach danych lub 
algorytmach na etapie projektowania, testowania i wdrażania może dojść do 
dyskryminacji w algorytmicznym procesie decyzyjnym opartym na danych;

H. mając na uwadze, że techniczne opracowanie i stosowanie sztucznej inteligencji 
w oparciu o zasady jest konieczne, aby zapewnić zgodność z prawami człowieka 
i prawami podstawowymi;

I. mając na uwadze, że 4 grudnia 2018 r. Europejska Komisja na rzecz Efektywności 
Wymiaru Sprawiedliwości Rady Europy opublikowała Kartę etyki dotyczącą 
stosowania sztucznej inteligencji na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, w której 
określono etyczne zasady wykorzystania sztucznej inteligencji na potrzeby wymiaru 
sprawiedliwości;

J. mając na uwadze, że niektóre zastosowania technologii SI są szczególnie wrażliwe 
i podatne na nadużycia, przez co w ostatnim czasie niektóre przedsiębiorstwa 
technologiczne podjęły decyzję o zaprzestaniu oferowania odnośnego oprogramowania;

1. uważa, że sztuczną inteligencję wykorzystywaną przez policję i organy wymiaru 
sprawiedliwości trzeba uznać za charakteryzującą się wysokim ryzykiem i traktować 
z maksymalną uwagą oraz zgodnie z najwyższymi standardami ochrony danych z uwagi 
na rolę tych organów polegającą na obronie interesu publicznego i na charakter ich 
zadań; uważa, że należy pilnie stworzyć wspólne europejskie ramy regulujące SI na 
rynku wewnętrznym; uważa, że UE powinna odgrywać wiodącą rolę w opracowywaniu 
regulacji na szczeblu Unii, w tym dotyczących zamówień publicznych, w oparciu 
o jasne zasady, prawa podstawowe i etykę, w opracowywaniu i stosowaniu SI, aby 
zapewnić taki sam wysoki poziom ochrony konsumentów i jednolite normy 
przemysłowe w całej UE oraz usprawnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, 
a jednocześnie zachęcać do innowacji i zwiększać pewność prawa dla przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP; wzywa Komisję, aby szczegółowo zbadała stosowanie obowiązującego 
prawodawstwa i jego egzekwowanie przed wystąpieniem z możliwymi nowymi 
wnioskami ustawodawczymi;

2. uznaje, że stosowanie SI w obszarze wymiaru sprawiedliwości może się przyczynić do 
poprawy wydajności i jakości postępowań; podkreśla w tym kontekście, że 
w szczególności konieczne jest przestrzeganie zasad określonych w europejskiej 
konwencji praw człowieka i Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych;

3. wzywa Komisję do dokonania oceny technologii sztucznej inteligencji dostępnej na 
rynku oraz stopnia jej wykorzystania przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości 
w poszczególnych państwach.

4. podkreśla, że sztuczna inteligencja powinna przyczynić się do zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych spoczywających na organach publicznych i do zwiększenia 
wydajności ich procesu decyzyjnego oraz że systemy sztucznej inteligencji powinny 
opierać się na ludzkiej kontroli, współpracy i koordynacji; w związku z tym podkreśla, 
że ludzie powinni zawsze ponosić ostateczną odpowiedzialność za wszelkie decyzje 
w sprawach karnych; podkreśla znaczenie dokładnych zbiorów danych, jeżeli są one 
wykorzystywane do wspomagania powiązanych procesów administracji elektronicznej 
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i podejmowania decyzji administracyjnych w całej Unii;

5. podkreśla znaczenie wspierania innowacji, przejrzystości, identyfikowalności 
i weryfikacji; podkreśla, że SI oparta na otwartym oprogramowaniu mogłaby się do 
tego przyczynić, jednocześnie wzmacniając też współpracę oraz kulturę wymiany 
pomysłów i doświadczeń związanych z wykorzystywaniem i tworzeniem algorytmów;

6. uważa, że sztuczną inteligencję wykorzystywaną przez policję i organy ścigania 
w sprawach karnych należy udostępniać jako otwarte oprogramowanie w miarę 
możliwości w ramach procedury udzielania zamówień publicznych zgodnie 
z obowiązującym prawodawstwem, w tym z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, przy czym dokumentacja oprogramowania 
i algorytmy powinny być dostępne, co umożliwi właściwym organom ustalenie, w jaki 
sposób system SI doszedł do pewnego wniosku; podkreśla, że kontrola przestrzegania 
praw podstawowych powinna być częścią wcześniejszej oceny zgodności; uważa, że 
przy zapewnianiu przestrzegania prawa i wartości UE oraz obowiązujących przepisów 
o ochronie danych, bez narażania dobra śledztw czy postępowań karnych, zrozumiałe 
i obiektywne algorytmy, które spełniają wymóg wystarczającej przejrzystości, a także 
wykorzystywanie otwartych danych do celów szkoleniowych zgodnie z dyrektywą (UE) 
2019/1024 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego, nie naruszając rozporządzenia (UE) 2016/679, mają zasadnicze 
znaczenie dla zapewnienia, by przedsiębiorstwa i obywatele, w tym konsumenci, mogli 
mieć zaufanie do lepszych, dostępnych, niedyskryminacyjnych i niezawodnych usług 
publicznych oraz czerpać z nich korzyści po sprawiedliwych kosztach;

7. podkreśla, że gromadzenie danych opartych na SI i monitorowanie osób powinno 
ograniczać się do podejrzanych o popełnienie przestępstwa i nadzoru zatwierdzonego 
przez sąd zgodnie z obowiązującym prawem krajowym, z uwzględnieniem 
poszanowania życia prywatnego i domniemania niewinności, w tym innych 
użytkowników i konsumentów, na których takie systemy i praktyki mogą mieć 
przypadkowo wpływ; podkreśla, że w przypadkach gdy proces decyzyjny wspomagają 
obliczenia statystyczne, osoby podejmujące decyzje powinny posiadać odpowiednie 
przeszkolenie zawodowe i kwalifikacje w kwestii potencjału stronniczości, ponieważ 
zbiory danych mogą zawierać dane oparte na dyskryminacji i uprzedzeniach; podkreśla 
w związku z tym znaczenie jakości algorytmów i danych pierwotnych oraz przypomina, 
że stosowanie sztucznej inteligencji musi opierać się na zasadzie niedyskryminacji przy 
wprowadzaniu i analizie danych; apeluje, aby procedury udzielania zamówień na takie 
zastosowania zawierały zabezpieczenia przed ewentualnymi błędami nielosowymi; 
wzywa do wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących stosowania technik 
i narzędzi SI przez organy sądowe i policyjne w państwach członkowskich, aby uniknąć 
fragmentarycznego podejścia na jednolitym rynku i zapewnić ochronę konsumentów 
i obywateli w całej Unii;

8. uważa, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa karnego państwa członkowskie 
powinny dopilnować, aby obywatele i konsumenci byli informowani, kiedy wobec nich 
stosowana jest sztuczna inteligencja, oraz aby obywatele mieli dostęp do prostych, 
skutecznych i łatwo dostępnych procedur wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń, 
w tym sądowych środków odwoławczych, umożliwiających skuteczną obronę swoich 
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praw;

9. przypomina, że z niektórymi rodzajami SI wiąże się duże ryzyko, np. z technologiami 
rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej, automatycznym wykrywaniem 
zachowań i profilowaniem w celu dzielenia ludzi na kategorie ryzyka na granicach, 
wykrywaniem biometrycznym i biometrią na potrzeby masowej inwigilacji, oceną 
punktową obywateli na masową skalę i prognozowaniem przestępczości, oraz wzywa 
Komisję, aby uregulowała ich zamawianie i stosowanie w celu wyeliminowania ryzyka 
nadużyć; pod tym względem przyjmuje z zadowoleniem trwające prace Komisji nad 
oceną wykorzystania technologii biometrycznych i jej rozważania dotyczące wariantów 
regulacyjnych, w tym podejścia opartego na ryzyku, zakazu stosowania tych technologii 
w pewnych okolicznościach oraz wprowadzenia koniecznych zabezpieczeń tam, gdzie 
zastosowanie tych technologii jest uzasadnione;

10. podkreśla, że w celu uniknięcia standaryzacji decyzji w oparciu o obliczenia czysto 
statystyczne należy utrzymać suwerenną swobodę decyzyjną sędziów i podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach.
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