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WSKAZÓWKI

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

1. przypomina o potencjale sztucznej inteligencji (SI) pod względem zapewniania 
innowacyjnych usług przedsiębiorstwom, konsumentom i sektorowi publicznemu; 
zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką technologie SI mogą odegrać w cyfrowej 
transformacji gospodarki w wielu sektorach, takich jak przemysł, opieka zdrowotna, 
budownictwo i transport, co może prowadzić do tworzenia nowych modeli 
biznesowych; podkreśla, że Unia musi aktywnie wdrażać zmiany w tej dziedzinie, aby 
rozwijać jednolity rynek cyfrowy; podkreśla, że wyważony i skuteczny system praw 
własności intelektualnej przyniesie korzyści przy opracowywaniu i wykorzystywaniu SI 
na rynku wewnętrznym; zauważa znaczenie rozróżnienia pomiędzy zastosowaniami lub 
algorytmami SI, generowanymi przez SI technologiami i produktami, bazami danych i 
indywidualnymi danymi, przy czym wszystkie te aspekty wymagają różnych form 
praw;

2. uważa, że przełomowe technologie, takie jak SI, oferują zarówno małym, jak i dużym 
przedsiębiorstwom szansę na tworzenie produktów wiodących na rynku; uważa, że 
wszystkie przedsiębiorstwa lub inni właściciele takich produktów powinni korzystać z 
równie sprawnej i skutecznej ochrony praw własności intelektualnej; uważa, że może to 
sprzyjać powstawaniu europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i 
przynieść Unii znaczną przewagę konkurencyjną; wzywa do przeanalizowania skutków 
nieuczciwych praktyk tzw. trolli patentowych oraz strategicznego rozstrzygania sporów 
dotyczących praw własności intelektualnej, gdyż mogą one stanowić sztuczną barierę 
uniemożliwiającą wejście na rynek i chronić podmioty dominujące na rynku; podkreśla 
znaczenie technologii SI dla umożliwienia bardziej przejrzystego, wydajnego i 
niezawodnego zarządzania aspektami transakcji związanymi z prawami własności 
intelektualnej;

3. podkreśla znaczenie środków i kanałów informacji, które pomagają MŚP i start-upom w 
skutecznym korzystaniu z ochrony praw własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby oferowały start-upom i 
MŚP wsparcie w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku i za pośrednictwem 
centrów innowacji cyfrowych z myślą o tworzeniu i ochronie ich produktów, a tym 
samym umożliwiły im rozwinięcie pełnego potencjału wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy w Europie; podkreśla, jak ważne jest, aby przy opracowywaniu 
SI Komisja i państwa członkowskie dążyły do koordynacji z innymi ważnymi 
podmiotami światowymi w dziedzinie praw własności intelektualnej, tak aby stworzyć 
uniwersalne podejście, które byłoby korzystne dla MŚP i start-upów; 

4. zwraca uwagę na znaczenie ochrony praw własności intelektualnej, w tym tajemnic 
handlowych, we wszelkich ramach regulacyjnych dotyczących SI, w szczególności jeśli 
chodzi o wszelkie szczegółowe wymogi dotyczące niewielkiego zbioru zastosowań 
uznawanych za obarczone „wysokim ryzykiem”, uznając jednocześnie konieczność 
godzenia ich z realizacją innych celów polityki publicznej, łącznie z przestrzeganiem 
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podstawowych praw lub wolności; uważa, że zapewnienie tworzenia cieszącej się 
zaufaniem SI ukierunkowanej na człowieka wymaga skutecznego wdrażania 
prawodawstwa dotyczącego sygnalistów; 

5. podkreśla, że oprócz ochrony praw własności intelektualnej w interesie konsumentów 
leży posiadanie pewności prawa co do dozwolonych zastosowań utworów chronionych, 
w szczególności skomplikowanych produktów algorytmicznych; wzywa Komisję, aby 
zaproponowała środki w zakresie identyfikowalności danych, z uwzględnieniem 
zarówno legalności pozyskiwania danych, jak i ochrony praw konsumentów i praw 
podstawowych;

6. uważa, że wyzwanie, jakim jest ocena zastosowań SI, wymaga od organów nadzoru 
rynku opracowania nowych metod oraz odpowiednich zdolności administracyjnych; 
zauważa, że systemy adaptacyjnego uczenia się mogą kalibrować się na nowo po 
każdym wprowadzeniu danych, co sprawia, że w niektórych przypadkach samo 
ujawnianie informacji o nich z wyprzedzeniem jest nieskuteczne; 

7. uważa, że w przypadku certyfikowanych zastosowań SI należy wykazać przejrzystość, 
wyjaśnialność, na tyle, na ile to możliwe, oraz zgodność z normami etycznymi; 
zauważa, że jeżeli osiągnięcie tego celu jest w ogóle możliwe, nie można tego zrobić 
wyłącznie poprzez zwykłe ujawnienie algorytmu lub kodu; przypomina, że zbiory 
danych są również ważne w tym procesie;

8. wzywa Komisję, aby oceniła sposoby testowania produktów, na przykład w sposób 
modułowy lub za pomocą narzędzi weryfikacji pozwalających na odpowiednie 
testowanie produktów, z poszanowaniem zasad poufności w celu ochrony tajemnic 
handlowych posiadaczy praw własności intelektualnej.
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