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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej 
inteligencji
(2020/2015(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4, 
16, 26, 114 i 118,

– uwzględniając Konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych, 

– uwzględniając Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) 
o prawie autorskim oraz projekt stanowiska w sprawie polityki w dziedzinie własności 
intelektualnej i sztucznej inteligencji (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) z dnia 13 grudnia 
2019 r., 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 
17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym 
rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE1,

– uwzględniając dyrektywę 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 
1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 
8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji 
handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem4,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 
20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego5,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 z dnia 

1 Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92.
2 Dz.U. L 77 z 27.3.1996, s. 20.
3 Dz.U. L 111 z 5.5.2009, s. 16.
4 Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1.
5 Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 56.
6 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
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14 listopada 2018 r. w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych 
w Unii Europejskiej7, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 
20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla 
użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego8, 

– uwzględniając Białą księgę Komisji Europejskiej z dnia 19 lutego 2020 r. pt. „Sztucznej 
inteligencja – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania” (COM(2020)0065),

– uwzględniając prace powołanej przez Komisję grupy ekspertów wysokiego szczebla 
ds. sztucznej inteligencji,

– uwzględniając komunikaty Komisji pt. „Europejska strategia w zakresie danych” 
(COM(2020)0066) oraz „Nowa strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

– uwzględniając wytyczne dotyczące egzaminu praktycznego w Europejskim Urzędzie 
Patentowym (EPO) z listopada 2019 r.,

– uwzględniając program prac na rzecz gospodarki cyfrowej 2016/05 pt. „An Economic 
Policy Perspective on Online Platforms” [Perspektywa polityki gospodarczej 
w odniesieniu do platform internetowych]9 opracowany przez Wspólne Centrum 
Badawcze i jego Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (IPTS),

– uwzględniając wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej (2019–
2024) zatytułowane „Unia, która mierzy wyżej”,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu, 

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów, Komisję Transportu i Turystyki oraz Komisję Kultury i Edukacji,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A9-0000/2020),

A. mając na uwadze, że europejskie ramy prawne dotyczące własności intelektualnej służą 
zapewnieniu wspierania innowacji i kreatywności, a także dostępu do wiedzy 
i informacji;

B. mając na uwadze, że art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż 
organy prawodawcze Unii ustanawiają środki dotyczące tworzenia europejskich praw 
własności intelektualnej w celu zapewnienia jednolitej ochrony tych praw w całej Unii; 
mając na uwadze, że jednolity rynek sprzyja warunkom korzystnym dla silniejszego 
wzrostu gospodarczego, gwarantującego dobrobyt obywatelom europejskim;

C. mając na uwadze, że w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI) odnotowano ostatnio 
znaczny postęp technologiczny, który otwiera perspektywy i stawia wyzwania przed 

7 Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 59.
8 Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57.
9 „An Economic Policy Perspective on Online Platforms”.



PR\1203550PL.docx 5/9 PE650.527v01-00

PL

europejskimi obywatelami, przedsiębiorstwami i twórcami;

D. mając na uwadze, że należy dążyć do uczynienia Unii liderem w dziedzinie technologii 
SI z myślą o zapewnieniu jej suwerenności cyfrowej i przemysłowej;

E. mając na uwadze, że potrzebne jest podejście do SI ukierunkowane na człowieka, aby 
technologia pozostała instrumentem służącym ludziom i dobru wspólnemu;

F. mając na uwadze, że pewność prawa przyczynia się do rozwoju technologicznego, 
a zaufanie obywateli do nowych technologii jest kluczowe dla rozwoju tego sektora;

G. mając na uwadze, że aby uniknąć fragmentacji jednolitego rynku, właściwe byłoby 
uregulowanie dziedziny technologii SI na szczeblu unijnym; mając na uwadze, że ramy 
regulacyjne Unii w dziedzinie SI będą wykazywać potencjał, by stać się normatywnym 
punktem odniesienia na szczeblu międzynarodowym;

H. mając na uwadze, że technologie SI uznaje się za metody matematyczne w rozumieniu 
konwencji o patencie europejskim;

I. mając na uwadze, że technologie SI opierają się na tworzeniu i wykorzystywaniu 
programów komputerowych, które jako takie są chronione prawem autorskim;

J. mając na uwadze, że technologie SI, jako programy komputerowe, nie podlegają 
ochronie patentowej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 52 ust. 3 
konwencji o patencie europejskim;

K. mając na uwadze, że postęp SI rodzi pytania co do samej ochrony innowacji i co do 
ujęcia w prawie własności intelektualnej danych generowanych przez technologie SI, 
które to dane mogą stanowić twórczość przemysłową lub artystyczną; mając na uwadze, 
że niekiedy trudno dokonać rozróżnienia między twórczością wspomaganą 
a twórczością generowaną przez SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI zależą w dużym stopniu od danych, które to ogólne 
pojęcie obejmuje różnorodne kategorie wymagające zróżnicowanej ochrony 
i zróżnicowanego zarządzania; mając na uwadze, że zwiększony dostęp do niektórych 
danych i baz danych w Unii Europejskiej będzie odgrywał kluczową rolę w rozwoju 
europejskiej SI;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna inteligencja 
– europejskie podejście do doskonałości i zaufania”, a także „europejską strategię 
w zakresie danych”; podkreśla, że zawarta tam refleksja może przyczynić się do 
rozwinięcia potencjału SI ukierunkowanej na człowieka w Unii; zauważa jednak, że 
ochrona praw własności intelektualnej w kontekście rozwoju technologii SI nie wydaje 
się przedmiotem zainteresowania Komisji, pomimo znaczenia tych praw i pomimo wagi 
innowacji oraz kreatywności w gospodarce Unii;

2. podkreśla, że opracowanie i wdrożenie technologii związanych z SI, a także rozkwit 
światowej gospodarki opartej na danych wymagają zajęcia się ważnymi kwestii 
technicznymi, społecznymi, gospodarczymi, etycznymi i prawnymi w różnych 
obszarach działania, obejmujących prawa własności intelektualnej;
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3. podkreśla, że ochrona praw własności intelektualnej w odniesieniu do technologii SI ma 
istotne znaczenie dla stworzenia pewności prawa i dla budowy zaufania, co pozwala 
zachęcać do inwestycji w te technologie; uważa, że Unia może odgrywać wiodącą rolę 
w tworzeniu technologii SI, jeżeli wypracuje sprawnie funkcjonujące ramy regulacyjne, 
które będą regularnie oceniane w świetle rozwoju technologicznego, a także aktywną 
politykę publiczną, w szczególności w odniesieniu do programów szkoleniowych 
i wsparcia finansowego na rzecz badań naukowych;

4. uważa również, że Unia musi ująć różne aspekty SI w definicji neutralnej pod 
względem technologicznym i wystarczająco elastycznej, by miała zastosowanie do 
przyszłych zmian technologicznych;

5. zaleca, by skupić się na ocenie sektorowej i z podziałem na rodzaje implikacji 
technologii SI w dziedzinie praw własności intelektualnej; uważa, że takie podejście 
powinno uwzględniać stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli wykorzystywanych 
danych, a także ewentualny udział innych elementów, takich jak równowaga 
gospodarcza sektorów;

6. sugeruje w szczególności ocenę wpływu i implikacji technologii SI w ramach obecnego 
systemu obejmującego prawo patentowe, ochronę znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym stosowanie ochrony prawnej 
baz danych i programów komputerowych oraz ochrony niejawnego know-how 
i niejawnych informacji handlowych („tajemnic przedsiębiorstwa”) przed ich 
bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem; ponadto potwierdza 
potrzebę ocenienia, czy należy wzmocnić prawo umów i zasady konkurencji w celu 
stworzenia bardziej kompletnych ram prawnych dla sektorów gospodarczych, których 
dotyczy kwestia SI;

7. przypomina, że metody matematyczne są wyłączone ze zdolności patentowej, chyba że 
stanowią wynalazek o charakterze technicznym, który wówczas ma zdolność 
patentową, o ile spełnione są kryteria dotyczące wynalazków; przypomina, że jeżeli 
roszczenie odnosi się albo do metody wykorzystującej środki techniczne, albo do 
urządzenia, wówczas jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, ma charakter 
techniczny, a zatem nie jest wyłączony ze zdolności patentowej; w związku z tym 
zauważa, że innowacje w dziedzinie SI mają zdolność patentową, jeżeli spełnione są 
kryteria dotyczące wynalazków;

8. wskazuje, że ochrona patentowa może być przyznana, o ile wynalazek jest nowy, 
nieoczywisty i powstał w wyniku innowacyjnego działania; zauważa ponadto, że prawo 
patentowe wymaga kompleksowego opisu technologii bazowej, co może stanowić 
wyzwanie w przypadku niektórych technologii SI ze względu na złożoność 
rozumowania; podkreśla również, że inżynieria odwrotna stanowi wyjątek od tajemnicy 
przedsiębiorstwa, co może stwarzać trudności w odniesieniu do praw własności 
intelektualnej w ramach rozwoju technologii SI;

9. zauważa, że autonomizacja procesu twórczego rodzi pytania związane z tytułem do 
praw własności intelektualnej; w związku z tym uważa, że nie należy dążyć do nadania 
technologiom SI osobowości prawnej;

10. uważa, że należy rozważyć ochronę twórczości technicznej i artystycznej generowanej 
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przez SI, aby wspierać tę formę twórczości; uważa, że niektóre utwory wytwarzane 
przez SI są porównywalne do wytworów umysłu i w związku z tym mogą być 
chronione prawem autorskim; zaleca, aby prawa przysługiwały osobie, która edytuje 
i publikuje utwór zgodnie z prawem, pod warunkiem że taki sposób wykorzystania nie 
został wyraźnie zastrzeżony przez twórcę technologii;

11. z zainteresowaniem oczekuje przeglądu obecnej polityki w zakresie znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, ponieważ mogą one być generowane 
autonomicznie przez aplikacje oparte na SI;

12. zauważa, że SI umożliwia przetwarzanie dużej ilości danych związanych z aktualnym 
stanem wiedzy lub istnieniem praw własności intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może zastępować weryfikacji przez człowieka procesu 
przyznawania praw własności intelektualnej i określania odpowiedzialności za 
naruszenia praw własności intelektualnej;

13. zauważa, że jeśli chodzi o wykorzystywanie danych przez SI, wykorzystywanie danych 
chronionych prawem autorskim powinno się oceniać w świetle wyjątków dotyczących 
eksploracji tekstów i danych zgodnie z dyrektywą w sprawie praw autorskich 
i pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym; zwraca uwagę na kwestie związane 
z prawami własności intelektualnej wynikające z tworzenia fałszywych informacji na 
podstawie danych, które mogą podlegać prawom autorskim;

14. podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia strategii jednolitego rynku cyfrowego w celu 
poprawy dostępności danych w UE; podkreśla w tym względzie potrzebę ocenienia, czy 
przepisy Unii dotyczące własności intelektualnej mogą zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że należy dostarczać wyczerpujące informacje na 
temat wykorzystywania danych, które są częścią własności intelektualnej, 
w szczególności w kontekście stosunków między platformami a przedsiębiorstwami;

15. zauważa, że Komisja rozważa potrzebę działania legislacyjnego w odniesieniu do 
kwestii mających wpływ na stosunki między podmiotami gospodarczymi, mające na 
celu wykorzystanie danych, co obejmuje ocenę ram prawa własności intelektualnej, 
w tym ewentualny przegląd dyrektywy w sprawie baz danych, i ewentualne 
doprecyzowanie stosowania dyrektywy w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa 
jako ram ogólnych; oczekuje z zainteresowaniem na wyniki konsultacji publicznych 
zainicjowanych przez Komisję w sprawie europejskiej strategii dotyczącej danych;

16. podkreśla, że Komisja powinna nadal dążyć do jak najwyższego poziomu ochrony 
własności intelektualnej europejskich twórców SI i maksymalnej pewności prawa dla 
użytkowników w negocjacjach międzynarodowych, w szczególności w odniesieniu do 
trwających dyskusji na temat SI i rewolucji w zakresie danych na szczeblu Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO); 

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także parlamentom i rządom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Sztuczna inteligencja jest dziedziną badań naukowych, której początki sięgają połowy 
XX wieku. Ma ona ambitny cel: zrozumienie funkcjonowania ludzkiego systemu 
poznawczego z zamiarem jego odtworzenia w celu stworzenia porównywalnych procesów 
decyzyjnych. Kilka lat temu rozpoczęła się nowa era w dziedzinie SI dzięki połączeniu dużej 
mocy obliczeniowej, znacznie większej liczbie zbiorów danych i skutecznych algorytmów. 

Wynikający z tego nowy impuls sprzyja rozwojowi i wdrażaniu SI w wielu sektorach. 
Umożliwia na przykład automatyzację analizy próbek klinicznych lub regulację sygnalizacji 
świetlnej w zależności od natężenia ruchu drogowego bez interwencji człowieka. Potencjał tej 
technologii, jeśli chodzi o innowacje, jest zatem ogromny, ważne jest zatem, by Unia 
Europejska przyjęła sprawnie funkcjonujące ramy prawne w zakresie rozwoju 
europejskiej sztucznej inteligencji i polityki publicznej, które będą współmierne do 
zagadnień, w szczególności w odniesieniu do szkolenia Europejczyków i wsparcia 
finansowego dla badań stosowanych i podstawowych. Ramy te muszą koniecznie obejmować 
refleksję na temat praw własności intelektualnej w celu wspierania i ochrony innowacji 
i kreatywności w tej dziedzinie. 

Mając na uwadze, że definicja SI jest nadal przedmiotem debaty, ale istnieje 
prawdopodobieństwo, że pewność prawa będzie stymulować niezbędne inwestycje w tym 
obszarze w UE, należy wspierać pewną formę elastyczności legislacyjnej w celu 
uwzględnienia wielowymiarowej rzeczywistości SI i przygotowania się na przyszłe wyzwania 
(i postęp technologiczny).

W pierwszej kolejności należy ocenić prawo patentowe w świetle rozwoju SI. Patenty 
chronią wynalazki techniczne, tj. produkty, które stanowią nowe rozwiązanie techniczne 
danego problemu technicznego. W związku z tym mimo że algorytmy, metody matematyczne 
i programy komputerowe nie mają jako takie zdolności patentowej, mogą one stanowić część 
wynalazku technicznego, który może zostać opatentowany. Kluczowe znaczenie dla rozwoju 
europejskiej SI ma to, aby podmioty gospodarcze, w szczególności europejskie 
przedsiębiorstwa typu start-up, były świadome tej możliwości. 

Liczba zgłoszeń patentowych zarejestrowanych przez Europejski Urząd Patentowy 
w odniesieniu do wynalazków bezpośrednio związanych z eksploatacją SI (podstawowych 
technologii SI) wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu dziesięciu lat: z 396 w 2010 r. do 1264 
w 2017 r. Należy jednak zauważyć, że w niektórych państwach trzecich złożono więcej takich 
zgłoszeń i że konkurencja międzynarodowa w tym strategicznym obszarze jest silna. 

SI jest również wykorzystywana przez urzędy patentowe w celu ułatwienia badań nad 
aktualnym stanem wiedzy. W związku z tym istotne wydaje się podkreślenie, że technologia 
zapewnia użyteczną pomoc, ale nie powinna zastępować analizy przeprowadzonej przez 
człowieka jako podstawy przyznania praw. W dziedzinie patentów należy również podkreślić, 
że złożoność rozumowania stosowanego w niektórych technologiach SI może utrudniać 
sprawdzenie, czy wynalazki te są zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Na późniejszym etapie coraz większa automatyzacja określonych procesów decyzyjnych 
może prowadzić do powstawania twórczości technicznej i artystycznej. Ocena wszystkich 
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praw własności intelektualnej w świetle tych zmian musi być priorytetem w tym 
obszarze prawa UE z myślą o wspieraniu otoczenia sprzyjającego kreatywności i 
innowacjom poprzez wynagradzanie twórców. Rola czynnika ludzkiego ma w dalszym ciągu 
kluczowe znaczenie dla programowania urządzeń wykorzystujących SI, wyboru danych 
wejściowych i dostosowywania uzyskanych wyników. Perspektywa „silnej” SI, 
tj. posiadającej samoświadomość, wydaje się wybiegać dalece w przyszłość. 

Co się tyczy prawa autorskiego, warunek oryginalności, będącej odbiciem osobowości autora 
w jego utworze, mógłby stanowić przeszkodę dla ochrony twórczości sztucznej inteligencji. 
Jednakże warunek ten wykazuje tendencję do ewoluowania w kierunku obiektywnego punktu 
widzenia zmierzającego do wykazywania względnej nowości, pozwalającej odróżnić utwór 
podlegający ochronie od utworów już powstałych. Tworzenie przez sztuczną inteligencję 
i tworzenie „tradycyjne” nadal mają wspólny cel polegający na rozszerzeniu dziedzictwa 
kulturowego mimo różnic w akcie twórczym. Mimo postępującego rozwoju twórczości 
artystycznej autorstwa sztucznej inteligencji, czego przykładem jest obraz „Nowy 
Rembrandt”1 wygenerowany po przeanalizowaniu przez sztuczną inteligencję 
346 zdigitalizowanych obrazów tego malarza, należałoby uznać, że wytwór wygenerowany 
przez sztuczną inteligencję może stanowić utwór przez wzgląd na wynik twórczy, a nie przez 
wzgląd na proces twórczy. Należy również zauważyć, że brak ochrony twórczości 
generowanej przez SI może prowadzić do sytuacji, w której wykonawcy tych utworów nie 
będą mogli korzystać z praw, ponieważ ochrona zapewniana przez system praw pokrewnych 
wymaga istnienia prawa autorskiego do interpretowanego utworu. 

W związku z tym proponuje się dokonanie oceny celowości przyznania prawa autorskiego do 
takiego „utworu” osobie fizycznej, która go edytuje i publikuje zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że twórcy technologii podstawowej nie sprzeciwili się takiemu wykorzystaniu. 
Takie rozumowanie byłoby zgodne z podejściem w ramach europejskiego systemu ochrony 
danych dotyczących utworów; takie dane mogą być wykorzystywane jako część danych 
treningowych dla technologii sztucznej inteligencji, które mogą następnie tworzyć produkty 
wtórne, w tym w celach komercyjnych, pod warunkiem że taki sposób wykorzystania nie 
został wyraźnie zastrzeżony przez ich podmioty praw. 

Wreszcie, biorąc pod uwagę zasadniczą rolę danych i ich wyboru w rozwoju technologii SI, 
pojawiają się wątpliwości co do dostępności takich danych, w szczególności co do zależności 
od danych, efektu zamknięcia, dominującej pozycji niektórych przedsiębiorstw oraz, ogólnie, 
niewystarczającego przepływu danych. Dlatego też ważne będzie zachęcanie do wymiany 
danych tworzonych w Unii Europejskiej w celu stymulowania innowacji w zakresie 
sztucznej inteligencji. W perspektywie krótkoterminowej może to w szczególności opierać 
się na transpozycji dyrektywy w sprawie otwartych danych oraz na wspieraniu zawierania 
umów licencyjnych w celu zachęcenia do wymiany danych przemysłowych. W perspektywie 
średnioterminowej kluczowy jest wniosek Komisji w sprawie ogólnych ram prawnych 
dotyczących zarządzania wspólnymi europejskimi obszarami danych, w szczególności 
w odniesieniu do dostępu do wrażliwych baz danych, takich jak dane szczególnie chronione 
w zakresie zdrowia. 

1 https://www.nextrembrandt.com/
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