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Rezumat
În aprilie 2021, Comisia Europeană a propus primul cadru de reglementare orizontală a
inteligenței artificiale, concentrându-se asupra unor utilizări specifice ale sistemelor de
inteligență artificială și a riscurilor asociate. Abordarea Comisiei vizează o definiție neutră din
punct de vedere tehnologic a sistemelor de inteligență artificială și o clasificare a acestora pe
baza unor cerințe și obligații croite în funcție de riscurile pe care acestea le implică. Unele
sisteme de IA prezintă riscuri inacceptabile și ar trebui interzise, altele prezintă un grad ridicat
de risc și trebuie să îndeplinească o serie de cerințe pentru a fi introduse pe piață, iar altele sunt
cu risc redus și trebuie supuse numai unor obligații ce țin de transparență. Sprijinind în mare
parte propunerea Comisiei, părțile implicate și experții solicită o serie de modificări, inclusiv
revizuirea definiției sistemelor de inteligență artificială, extinderea listei sistemelor de
inteligență artificială interzise, consolidarea mecanismelor de aplicare a regulamentului și
asigurarea unei supravegheri democratice adecvate a conceperii și aplicării reglementării UE
privind inteligența artificială.
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I.
INTRODUCERE
Parte esențială a strategiei privind piața unică digitală, inteligența artificială (IA) se află în
prezent pe agenda prioritară a Uniunii Europene, grație potențialului său de a îmbunătăți viețile
oamenilor, contribuind la servicii de sănătate și îngrijire mai bune, la o administrație mai
eficientă, la un transport mai sigur, la o industrie mai competitivă ori la o agricultură durabilă.
Inteligența artificială este deja utilizată într-o serie de domenii, bunăoară pentru stabilirea unor
diagnostice medicale mai exacte și mai rapide, pentru îndeplinirea unor sarcini repetitive și
periculoase, pentru economisirea de timp, pentru combaterea infracțiunilor cibernetice, pentru
minimizarea utilizării resurselor de electricitate și apă, pentru diminuarea impactului asupra
mediului etc. Dar, utilizarea pe scară tot mai largă a tehnologiilor bazate pe IA implică o serie de
riscuri la adresa drepturilor și libertăților fundamentale, a siguranței și sănătății persoanelor,
motiv pentru care la nivelul Uniunii a fost inițiat un proces de reflecție legat de promovarea
încrederii în aceste tehnologii. În urma acestuia, în aprilie 2021, Comisia Europeană a inițiat o
propunere de regulament ce vizează stabilirea unor norme armonizate privind inteligența
artificială, propunere care se află încă în procedură legislativă, cel puțin până la finele lui 2022.
Concret, legiuitorul Uniunii vizează să se asigure că sistemele de IA introduse pe piață sunt
fiabile și sigure, că sunt în acord cu legislația în vigoare și cu principiile și valorile Uniunii și că
se creează cadrul pentru facilitarea investițiilor și a inovării în domeniu.
Termenul de „inteligență artificială” este adesea asociat dezvoltării sistemelor înzestrate cu
abilități cognitive caracteristice oamenilor, cum ar fi raționarea, învățarea ori autocorectarea.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) definește sistemul de inteligență
artificială ca acel sistem care funcționează grație unui computer capabil să influențeze mediul,
prin producerea de rezultate (predicții, recomandări sau decizii) menite a răspunde unui anumit
set de obiective. Acesta utilizează datele și intrările generate de calculator și/sau introduse de
om cu scopul (i) de a percepe mediile reale/virtuale; (ii) de a produce o reprezentare abstractă a
acestor percepții sub formă de modele și (iii) de a utiliza deducțiile modelelor pentru a formula
diferite opțiuni de rezultat. Cu alte cuvinte, calculatorul primește datele, le prelucrează și
reacționează. Astfel, sistemele de IA sunt capabile să își adapteze, într-o anumită măsură,
comportamentul, analizând efectele acțiunilor anterioare și funcționând autonom.
Sistemele de IA pot fi ori sub formă de software (asistenți virtuali, programe informatice de
analiză a imaginilor, motoare de căutare, sisteme de recunoaștere vocală și facială) ori integrate
unor obiecte (roboți, automobile autonome, drone, internetul obiectelor).
Așa cum vom vedea în cele ce urmează, Comisia Europeană a preferat ca în propunerea de
regulament să introducă o definiție largă și flexibilă a noțiunii de „inteligență artificială”,
definiție pe care unele state membre, instituții ale Uniunii și organisme consultative au
considerat-o neclară sub o serie de aspecte, solicitând modificarea ei în consecință. De asemenea,
vom vedea că inițiativa Comisiei a fost bine primită pentru faptul că propune o abordare bazată
pe riscuri ce previne fragmentarea legislației la nivelul Uniunii, însă rămân o serie de aspecte
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îngrijorătoare legate de garantarea respectării drepturilor fundamentale, de protecția datelor
personale, de regimul răspunderii părților implicate de-a lungul lanțului valoric al IA ori de
sistemul de supraveghere a îndeplinirii cerințelor legale.
II.
O CRONOLOGIE A PROCESULUI DECIZIONAL DE LA NIVELUL UE
În martie 2010, Comisia Europeană lansa ideea că o societate digitală ar putea elibera
potențialul inovator al Europei, pentru ca două luni mai târziu să adopte Agenda digitală pentru
Europa, o comunicare ce punea bazele pentru dezvoltarea unei piețe digitale unice prin:
facilitarea accesului la conținutul online legal, facilitarea plăților și facturării electronice,
unificarea serviciilor de telecomunicații, sporirea interoperabilității (dintre aparate,
aplicații, depozite de date, servicii și rețele) și a standardizării, consolidarea încrederii și
securității online, promovarea accesului la internet rapid și ultrarapid, creșterea gradului
de alfabetizare digitală, a competențelor și incluziunii digitale.
În următorii ani, atât Consiliul Uniunii, cât și Parlamentul European și Consiliul European au
susținut crearea unei piețe digitale unice deplin funcționale și competitive, care să fie favorabilă
consumatorilor și întreprinderilor, mai cu seamă întreprinderilor mici și mijlocii și
întreprinderilor nou înființate inovatoare.
Ca atare, la 6 mai 2015, Comisia Europeană publica o comunicare cu titlul: „O strategie privind
piața unică digitală pentru Europa”. Cu acest prilej, aceasta definea piața unică digitală ca acea
zonă în
care
circulația
mărfurilor, a persoanelor, a
Camera Deputaților a analizat strategia, arătând că
serviciilor și a capitalurilor
susține inițiativele Comisiei Europene privind
este asigurată și în care
inteligența artificială, cu o serie de observații și
persoanele
fizice
și
recomandări, între care: extinderea experienței
întreprinderile, indiferent de
cetățenie sau de locul de
fermelor care utilizează inteligenta artificială în cât
reședință, pot beneficia de un
mai multe regiuni ale Uniunii; asigurarea unei
acces neîntrerupt la activități
repartiții echilibrate pe teritoriul UE a serviciilor și
online și pot exercita astfel de
produselor ce integrează tehnologii de inteligență
activități în condiții de
artificială; reducerea birocratizării și încurajarea
concurență loială și la un nivel
ideilor puternic inovatoare de către programul
ridicat
de
protecție
a
„Orizont 2020”; mobilizarea Fondului european de
consumatorilor și a datelor cu
investiții strategice pentru stimularea investițiilor
caracter personal.
private în vederea dezvoltării inteligenței artificiale;

Domeniile în care Uniunea se
adoptarea unor măsuri care să atenueze impactul
angaja să acționeze erau:
negativ al inteligenței artificiale asupra societății în
comerțul electronic,
general.
telecomunicațiile, drepturile de
autor, protecția
consumatorilor, prelucrarea datelor cu caracter personal și circulația acestor date, piața unică în
domeniul livrărilor de colete, impozitarea întreprinderilor, serviciile mass-media audiovizuale.
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În cadrul acestor domenii, măsurile vizau ameliorarea accesului la produsele și serviciile online,
îmbunătățirea condițiilor pentru creșterea și dezvoltarea rețelelor și a serviciilor digitale și
stimularea creșterii economiei digitale europene. Acțiunea Uniunii era în același timp justificată
pe baza unor viitoare beneficii, precum: servicii mai bune, la prețuri mai accesibile, noi locuri de
muncă, facilitatea înființării de noi întreprinderi și dezvoltarea celor deja existente, accesul
neîntrerupt la activitățile online în condiții de concurență loială și la un nivel ridicat de protecție
a consumatorilor și a datelor cu caracter personal.
Doi ani mai târziu, Comisia Europeană publica o evaluare intermediară a punerii în aplicare a
strategiei privind piața unică digitală, în cadrul căreia se arăta că inteligența artificială poate
aduce beneficii semnificative societății și poate fi un element esențial pentru viitoarea creștere
economică și a productivității.
Comisia își baza afirmația pe o analiză efectuată de Bank of America Merrill Lynch1, potrivit
căreia piața pentru roboți și soluții de inteligență artificială urma să crească cu 142 de
miliarde euro până în 2020. Se estima că impactul economic combinat al automatizării
cunoștințelor, al muncii, al roboților și al vehiculelor autonome va ajunge la o valoare cuprinsă
între 6,5 mii de miliarde euro și 12 mii de miliarde euro anual până în 2025 și va genera inclusiv
creșteri ale productivității și beneficii în domenii precum asistența medicală și securitatea. Astfel,
Comisia insista că utilizarea inteligenței artificiale în diferite soluții tehnologice ar poate
conduce, de exemplu, la mai puține decese în trafic, la o utilizare mai inteligentă a resurselor,
cum ar fi energia și apa, la o utilizare redusă a pesticidelor în exploatările agricole și la o
industrie prelucrătoare mai competitivă. Totodată, erau amintite beneficiile utilizării roboților în
chirurgie ori în cadrul operațiunilor de salvare în caz de cutremur sau accident nuclear.
Concluzia era că Uniunea Europeană trebuie să progreseze folosindu-se de punctele sale forte în
domeniul științific și în cel industrial, precum și de întreprinderile sale nou-înființate și
inovatoare, pentru a ajunge în poziția de lider în ceea ce privește dezvoltarea de tehnologii,
platforme și aplicații care utilizează inteligența artificială.
La rândul său, Consiliul Uniunii Europene a recunoscut că inovațiile, inclusiv științele datelor,
inteligența artificială sau internetul obiectelor ar putea aduce noi soluții de dezvoltare și a
încurajat promovarea acestora și consolidarea capacităților locale în acest sens. De asemenea,
Consiliul a apreciat rolul inteligenței artificiale în prefacerile de pe piața forței de muncă, însă a
susținut necesitatea asigurării unei protecții sociale adecvate și a egalității de șanse pentru toți.
În februarie 2017, Parlamentul European a adoptat o rezoluție conținând recomandări referitoare
la normele de drept civil privind robotica, prin care invită Comisia Europeană, între altele, să
analizeze și să propună definiții comune la nivelul Uniunii ale sistemelor cibernetico-fizice, ale
sistemelor autonome, roboților inteligenți autonomi și ale subcategoriilor acestora, să stabilească
criterii de clasificare a roboților, să definească un cadru care să răspundă cerințelor de
conectivitate pentru viitorul digital al Uniunii, să se asigure că normele de drept civil în sectorul
roboticii sunt în conformitate cu regulamentul privind protecția datelor și că respectă principiile
Bank of America, Robot Revolution – Global Robot & AI Primer, 16 decembrie 2015 (documentul nu este
accesibil online).
1
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necesității și proporționalității, să elaboreze criterii uniforme pentru a identifica domeniile în care
sunt permise experimentele cu roboți și să analizeze impactul pe termen mediu și lung al
utilizării roboților asupra ocupării forței de muncă. Rezoluția tratează ca prioritare șase mari
domenii de interes legislativ al Uniunii: etica, răspunderea civilă (pentru prejudiciile cauzate de
roboți), proprietatea intelectuală și fluxul de date, standardizarea, ocuparea forței de muncă și
coordonarea instituțională și supravegherea. Rezoluția a fost însoțită de o Cartă privind robotica,
în cadrul căreia se propunea un cod de conduită etică pentru inginerii din domeniul roboticii, un
cod de conduită pentru comitetele pentru etică în cercetare și o „licență” pentru proiectanți,
respectiv o „licență” pentru utilizatori. Totodată, rezoluția solicita Comisiei să analizeze
oportunitatea înființării unei Agenții a UE pentru robotică și inteligență artificială, care să ofere
sprijin tehnic, etic și de reglementare în domeniu. Și să prezinte o propunere de act legislativ
privind aspectele juridice ale dezvoltării și utilizării roboticii și inteligenței artificiale preconizate
în următorii 10-15 ani. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de consecințele tuturor
soluțiilor juridice posibile, cum ar fi: instituirea unui regim de asigurare obligatorie pentru
anumite categorii de roboți; crearea unui fond de compensare; crearea unei personalități juridice
specifice roboților, astfel încât cel puțin cei mai sofisticați roboți autonomi să poată avea un
statut de persoană electronică responsabilă pentru repararea prejudiciilor pe care le cauzează.
În mai 2017, Consiliul Economic și Social European (CESE) a adoptat un aviz din proprie
inițiativă privind impactul inteligenței artificiale asupra pieței unice digitale, a producției, a
consumului, a ocupării forței de muncă și a societății. În cadrul acestuia, CESE arăta că piața
inteligenței artificiale era la vremea respectivă de aproximativ 664 de milioane USD și că era
preconizată o creștere de până la 38,8 de miliarde USD până în 2025. Având în vedere
potențialul inteligenței artificiale pentru beneficiul umanității, dar și impactul transfrontalier al
acesteia, CESE recomanda ca UE să adopte cadre de politică globale clare și uniforme pentru IA,
în conformitate cu valorile europene și drepturile fundamentale. În acest sens, erau identificate
unsprezece domenii în care inteligența artificială ar putea ridica probleme: etica; securitatea;
respectul vieții private; transparența și responsabilitatea; munca; educația și competențele;
(in)egalitatea și incluziunea; legislația și reglementările; guvernanța și democrația; intervențiile
militare; super-inteligența.
Între recomandările CESE reținem: dezvoltarea inteligenței artificiale numai sub control
permanent uman; adoptarea unui cod deontologic pentru dezvoltarea, punerea în aplicare și
utilizarea inteligenței artificiale; realizarea de investiții în educație pentru a putea lucra cu
inteligența artificială, dar și pentru a dezvolta competențe care nu pot fi preluate de inteligența
artificială; dezvoltarea aplicațiilor de inteligență artificială de care poate beneficia societatea,
care promovează incluziunea și îmbunătățesc viața oamenilor, atât la nivel public, cât și privat,
precum și evaluarea legislației și reglementărilor UE în șase domenii de interes: transporturi,
sistemele cu utilizare duală, libertățile civice, securitate, sănătate, energie, domenii influențate de
evoluțiile roboticii, al sistemelor cibernetico-fizice și al inteligenței artificiale.
Concluziile Consiliului European din 19 octombrie 2017 pledau pentru urgentarea abordării
inteligenței artificiale și a tehnologiilor blockchain, cu respectarea datelor personale, a
drepturilor digitale și a standardelor etice. În acest sens, Consiliul European solicita Comisiei
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Europene să prezinte o abordare europeană privind inteligența artificială până la începutul
anului 2018 și inițiativele necesare pentru consolidarea condițiilor-cadru, în vederea explorării
de noi piețe și reafirmării rolului de lider al industriei sale.
Pe cale de consecință, în 2018 Comisia Europeană a prezentat Strategia privind inteligența
artificială pentru Europa (COM(2018)237), stabilind o inițiativă europeană în vederea creșterii
capacității tehnologice și industriale a UE și utilizării inteligenței artificiale în întreaga economie;
pregătirii pentru schimbările socioeconomice pe care inteligența artificială le aduce și asigurării
unui cadru etic și legal adecvat, bazat pe valorile Uniunii și în conformitate cu Carta drepturilor
fundamentale a UE.
În cadrul acestui document, Comisia Europeană atribuie inteligență artificială acelor sisteme
„care manifestă comportamente inteligente prin analizarea mediului lor înconjurător și care iau
măsuri - cu un anumit grad de autonomie - pentru a atinge obiective specifice.” În acest sens, se
arăta că inteligența artificială face deja parte din viața noastră, fiind utilizată în multe domenii și
că în curând ea își va exercita influența asupra unor sectoare la care astăzi nu ne gândim,
generând mari prefaceri la nivelul societății și industriei.
În aprilie 2018, statele membre UE, împreună cu Regatul Unit și Norvegia, au semnat
Declarația de cooperare privind inteligența artificială
Statele semnatare, între care și România, se angajau în special:
să depună eforturi în vederea unei abordări europene cuprinzătoare și integrate cu privire
la inteligența artificială;
să încurajeze dezbaterile cu părțile interesate în cadrul Alianței europene privind
inteligența artificială;
-

să sprijine finanțarea dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale;

să sprijine schimburile de opinii cu statele membre și Comisia privind strategii și
agendele de cercetare în domeniul inteligenței artificiale;
să coopereze în privința consolidării centrelor de cercetare în materie și să sprijine
dimensiunea lor paneuropeană;
-

să contribuie la crearea unei rețele dense de centre de inovare digitală;

să depună eforturi pentru ca inteligența artificială să fie accesibilă și utilă administrațiilor
publice și tuturor întreprinderilor, în special IMM-urilor și întreprinderilor din sectoarele
netehnologice;
să sprijine schimburile de bune practici privind obținerea și utilizarea inteligenței
artificiale în administrațiile publice și în sectorul public în general;
să depună eforturi pentru facilitarea accesului la cât mai multe date publice și să sprijine
întreprinderile private să urmeze acest exemplu; să îmbunătățească reutilizarea datelor de
cercetare științifică rezultate din finanțarea publică, cu respectarea drepturilor existente, a
normelor și libertății contractuale;
să efectueze schimburi de opinii privind cadrele etice și juridice referitoare la inteligența
artificială, în vederea asigurării unei utilizări responsabile a acesteia;
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-

să contribuie la durabilitatea și fiabilitatea soluțiilor de inteligență artificială;

să se asigure că omul rămâne în centrul dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale,
prevenind folosirea abuzivă a aplicațiilor de inteligență artificială;
să efectueze schimburi de opinii cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra pieței
muncii și să dezbată cele mai bune practici referitoare la gestionarea acestor impacte;
să se angajeze într-un dialog continuu cu Comisia Europeană pe tema inteligenței
artificiale.
În iunie 2018, Comisia Europeană a înființat un grup independent de experți la nivel înalt, menit
a elabora orientări în materie de etică în ceea ce privește inteligența artificială și a pregăti un set
de recomandări pentru o politică mai amplă în acest domeniu. Orientările în materie de etică ale
grupului de experți au fost prezentate de Comisie într-o comunicare din 2019 intitulată Cum
construim încrederea cetățenilor într-o inteligență artificială centrată pe factorul uman
[COM(2019)168]. Acestea arată mai întâi că dezvoltarea și utilizarea sistemelor de inteligență
artificială trebuie să întrunească, cumulativ, trei condiții: să respecte principiul legalității,
principiile și valorilor etice și să fie solide din punct de vedere tehnic și social. Respectarea
acestor trei cerințe asigură fiabilitatea sistemelor. În privința legalității, orientările trimit la
normele
cu
caracter
juridic
obligatoriu de la nivel internațional,
Imperativele etice:
european și național care se aplică

Oamenii care interacționează cu sistemele
deja sau sunt relevante pentru
IA
trebuie
să
poată
să
mențină o
dezvoltarea, punerea în aplicare și
autodeterminare deplină și eficace asupra lor
utilizarea sistemelor de inteligență
înșiși.
artificială. În încercarea de a stabili

Sistemele IA nu ar trebui nici să cauzeze,
care ar fi acele principii și valori
nici să exacerbeze daunele și nici să afecteze
etice de care ar trebui să țină seama
negativ oamenii.
sistemele de inteligență artificială,

Dezvoltarea, implementarea și utilizarea
grupul de experți amintește că toate
sistemelor IA trebuie să fie echitabile.
demersurile anterioare de stabilire a

Procesele trebuie să fie transparente,
cadrelor etice pentru inteligența
capacitățile
și scopul sistemelor IA trebuie să fie
artificială au plecat de la drepturile
comunicate în mod deschis, iar deciziile - în
fundamentale
consacrate
în
măsura în care acest lucru este posibil - trebuie
legislația internațională și în
să poată fi explicate celor afectați în mod direct
tratatele Uniunii Europene, inclusiv
sau indirect.
în Carta drepturilor fundamentale a
UE. Prin urmare, bazându-se pe
lucrările
premergătoare
ale
numeroaselor entități publice sau private în acest domeniu, grupul independent de experți a
reținut în final patru imperative etice: respectarea autonomiei oamenilor; prevenirea
daunelor; echitatea și explicabilitatea. Pentru ca sistemele de inteligență artificială să fie
fiabile, de încredere, toate aceste principii trebuie transpuse în cerințe care să se aplice tuturor
părților implicate: dezvoltatori, utilizatori intermediari și utilizatori finali. Grupul de experți
oferă o listă orientativă și incompletă de cerințe, ordinea lor fiind dată de ordinea drepturilor
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fundamentale din care ele derivă: implicare și supravegherea umană; robustețe tehnică și
siguranță; respectarea vieții private și guvernanța datelor; transparență; diversitate,
nediscriminare și echitate; bunăstare socială și ecologică și responsabilitate.
În comunicarea amintită mai sus, Comisia Europeană a susținut toate aceste cerințe propuse de
grupul de experți și a invitat toate părțile interesate să testeze orientările și să trimită un răspuns
în vederea întocmirii unei evaluări la finele anului 2019. În urma evaluării, grupul de experți era
abilitat să revizuiască și să actualizeze orientările până la mijlocul anului 2020.
În decembrie 2018, în baza strategiei, Comisia a elaborat împreună cu statele membre, Norvegia
și Elveția un plan coordonat pentru
promovarea dezvoltării și utilizării
La momentul adoptării planului, patru
inteligenței artificiale, cu accent asupra
state membre aveau deja strategii
creșterii investițiilor publice și private,
naționale în domeniul inteligenței artificiale
creării unor spații comune de date,
(Franța, Finlanda, Suedia, și Germania), urmând
încurajării talentelor și asigurării
ca celelalte să le definitiveze până la
încrederii. În baza acestui plan, toate
statele membre erau încurajate să
jumătatea anului 2019. În iunie 2021, 20 de
dezvolte strategii naționale în domeniul
state membre aveau deja strategii
inteligenței artificiale, care să definească
naționale în acest domeniu, alte șapte
nivelurile de investiții și măsurile de
aflându-se în prag de adoptare. În
punere în aplicare.
România, în august 2021 a fost creat un
grup de lucru interministerial pentru
elaborarea strategiei, iar în iunie 2022 se
desfășurau încă proceduri de consultare
publică.

Planul coordonat privind IA a fost
actualizat în 2021 2 cu scopul de a
accelera investițiile, de a acționa asupra
strategiilor și programelor în domeniul
IA și pentru a evita fragmentarea în
materie. Acesta este strâns aliniat la
prioritățile Comisiei privind dubla tranziție ecologică și digitală și la răspunsul Uniunii la
pandemia de COVID-19. Planul actualizat stabilește patru mari seturi de obiective strategice,
susținute de acțiuni concrete, mecanisme de finanțare și un eventual calendar pentru realizarea
lor: stabilirea de condiții propice dezvoltării și adoptării IA în Uniune; transformarea UE întrun loc în care excelența se dezvoltă de la laborator către piață; asigurarea faptului că IA
acționează în serviciul cetățenilor și că este o forță a binelui în societate; consolidarea poziției
de lider strategic în sectoarele cu impact puternic.

Planul revizuit se află în anexa la comunicarea Comisiei COM(2021)205 cu titlul Promovarea unei abordări
europene în domeniul inteligenței artificiale.
2
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În februarie 2020, Comisia Europeană a
lansat un amplu proces de consultare, dând
Camera Deputaților a analizat cartea
publicității
cartea
albă
intitulată
albă a Comisiei, fiind preocupată, între
Inteligența artificială - O abordare
altele, de păstrarea liberei concurențe,
europeană axată pe excelență și încredere
susținerea antreprenoriatului, garantarea
[COM(2020)65], în cadrul căreia este
accesului pe piață și la finanțare a
subliniat rolul tehnologiei digitale în viața
microîntreprinderilor și a întreprinderilor
de zi cu zi, al inteligenței artificiale în
nou-înființate, precum și de sprijinirea
economia bazată pe date, dar și potențialul
sectorului agricol și a autorităților din
abundenței de date ce vor proveni de la
zonele rurale în adoptarea de soluții
industrie, întreprinderi și sectorul public.3
bazate pe inteligența artificială.
Văzută ca ansamblu de tehnologii care
combină date, algoritmi și putere de
calcul, Comisia Europeană întrezărea în
inteligența artificială un resort al plasării
Uniunii pe o poziție de lider în domeniul inovării, cu condiția valorificării punctelor sale forte în
materie de tehnologie și industrie, împreună cu o infrastructură digitală de înaltă calitate și cu un
cadru de reglementare bazat pe valorile sale fundamentale. Existența unui cadru de reglementare
ar spori, în opinia Comisiei, încrederea consumatorilor și întreprinderilor în inteligența artificială,
însă acesta ar trebui să fie coerent cu celelalte acțiuni ale Uniunii în domeniu, să respecte
legislația, principiile și valorile UE și să aducă beneficii sociale, economice și de mediu. În plus,
se arăta că noul cadru legislativ va trebui să abordeze toate riscurile legate de respectarea
drepturilor fundamentale, de garantarea siguranței și a eficacității regimului de răspundere.
Având în vedere domeniul de aplicare al viitorului cadru legislativ, respectiv produsele și
serviciile bazate pe inteligența artificială, s-a stabilit că este nevoie de o definiție a IA suficient
de flexibilă pentru a ține seama de progresele tehnice și totodată suficient de precisă pentru a
oferi securitatea juridică necesară. În acest sens, s-a făcut trimitere la o definiție a inteligenței
artificiale propusă de Comisia Europeană în strategia în domeniu, potrivit căreia aceasta „se
referă la sistemele care manifestă comportamente inteligente prin analizarea mediului lor
înconjurător și care iau măsuri - cu un anumit grad de autonomie - pentru a atinge obiective
specifice(...).4”
Grupul de experți la nivel înalt a rafinat definiția dată de Comisia Europeană, arătând că
inteligența artificială presupune „sisteme software (și, eventual, hardware) proiectate de oameni,
care, dacă li se dă un obiectiv complex, acționează în dimensiunea fizică sau digitală, percepând
mediul prin intermediul preluării datelor, prin interpretarea datelor structurate sau nestructurate
colectate, prin raționarea cu privire la cunoștințe sau prin prelucrarea informațiilor obținute din
Împreună cu cartea albă au fost publicate alte două comunicări: una cu privire la o strategie europeană privind
datele [COM(2020)66] și cealaltă referitoare la conturarea viitorului digital al Europei [COM(2020)67].
Prima enumeră o serie de măsuri de politică și de investiții necesare pentru ca Uniunea să devină mai atractivă, cea
mai sigură și cea mai dinamică economie bazată pe date din lume. A doua pledează pentru o cale europeană către
digitalizare care să se bazeze pe valorile europene, valorificând în același timp oportunitățile economice și protejând
datele cetățenilor.
4
A se vedea COM(2018)237.
3
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aceste date și prin deciderea celei/celor mai bune acțiuni care trebuie întreprinse pentru a realiza
obiectivul dat. Sistemele IA pot să utilizeze reguli simbolice sau să învețe un model numeric și,
de asemenea, își pot adapta comportamentul analizând modul în care mediul este afectat de
acțiunile lor anterioare.”5
Cartea albă amintită mai sus a fost însoțită de un Raport privind implicațiile în materie de
siguranță și răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale roboticii
[COM(2020)64] care, analizând cadrul juridic relevant, pune în discuție riscurile generate de
sistemele de IA și alte tehnologii digitale. Din acest punct de vedere Comisia ridică o serie de
probleme, cum ar fi: controlul uman pe toată durata de viață a sistemelor de IA, necesitatea
impunerii unor obligații explicite pentru producători în vederea ocrotirii sănătății utilizatorilor,
introducerea în legislația Uniunii a unor cerințe specifice privind utilizarea datelor și
transparența, precum și introducerea unor dispoziții menite a spori securitatea juridică. Nu în
ultimul rând, se arată că răspunderea pentru prejudiciile cauzate de funcționarea sistemelor de IA
și a altor tehnologii digitale trebuie să țină pasul cu dezvoltarea continuă a acestora. Toate aceste
aspecte ar necesita, în opinia Comisiei Europene, nu doar modificări ale legislației curente, ci
poate și o nouă legislație specifică pentru inteligența artificială, care să adapteze cadrul juridic al
UE la evoluțiile tehnologice și comerciale actuale și anticipate.
În iunie 2020, Parlamentul European a înființat o Comisie specială pentru inteligența
artificială în era digitală, pe care a învestit-o cu atribuții strict definite: efectuarea de analize
privind impactul IA asupra economiei UE și rolul acesteia asupra creșterii economice, realizarea
de analize privind abordările țărilor terțe și contribuția acestora la completarea acțiunilor Uniunii,
sprijinirea comisiilor permanente de resort cu evaluări privind obiectivele UE pe termen mediu și
lung, pornind de la comunicările Comisiei referitoare la viitorul digital al Europei, strategia
privind datele, cartea albă privind IA și raportul privind implicațiile în materie de siguranță și
răspundere ale inteligenței artificiale, ale internetului obiectelor și ale roboticii. Mandatul
comisiei s-a încheiat, în martie 2022, odată cu adoptarea raportului privind inteligența artificială
în era digitală.6
La 2 octombrie 2020, a avut loc o reuniune extraordinară a Consiliului European în cadrul
căreia șefii de stat sau de guvern au susținut, între altele, dezvoltarea inteligenței artificiale întrun cadru etic, de încredere și sigur, prin stimularea investițiilor publice și private în acest
domeniu și printr-o mai bună coordonare a centrelor de cercetare din întreaga Uniune. Totodată,
Comisia a fost invitată să definească în mod clar și obiectiv sistemele de IA de mare risc și să
propună un cadru pentru identificarea electronică publică securizată, inclusiv pentru semnăturile
electronice interoperabile, astfel încât oamenii să dețină controlul asupra identității și datelor și
să aibă acces la servicii digitale publice, private și transfrontaliere.
La 20 octombrie 2020, Parlamentul European a adoptat trei rezoluții în domeniul IA:

5

A se vedea High-Level Expert Group on Artificial Intelligence: A definition of Artificial Intelligence: main
capabilities and scientific disciplines.
6

O sinteză a raportului se regăsește în secțiunea dedicată lucrărilor în cadrul instituțiilor UE.
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Rezoluția Parlamentului European din 20 octombrie 2020 conținând recomandări

adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și
tehnologiile conexe - invită Comisia să propună un cadru cuprinzător de reglementare
privind principiile etice și obligațiile legate de dezvoltarea, punerea în funcțiune și utilizarea
IA, a roboticii și a tehnologiilor conexe în cadrul Uniunii, inclusiv a programelor, algoritmilor și
datelor utilizate sau produse de aceste tehnologii. Parlamentul atrage atenția că acest cadru ar
trebui să fie în acord cu dreptul UE și cu tratatele internaționale în materia drepturilor omului și
să fie aplicabil în special tehnologiilor de mare risc, în vederea stabilirii de standarde uniforme în
întreaga Uniune. În felul acesta, întreprinderile vor putea introduce produse inovatoare pe piață și
vor putea crea noi oportunități, asigurându-se în același timp de protecția valorilor Uniunii prin
dezvoltarea de sisteme bazate pe IA care să înglobeze principii etice încă din faza de proiectare.
Principiile pe care ar trebui să se bazeze cadrul de reglementare privind etica în materia IA,
roboticii și tehnologiilor conexe: să fie centrat pe factorul uman și pe controlul uman; să includă
evaluarea etică obligatorie a tehnologiilor de mare risc; să garanteze că proiectarea, punerea în
aplicare și utilizarea IA au loc în mod sigur, transparent și responsabil; să ofere garanții și
remedii împotriva prejudecăților și discriminării; să cuprindă dreptul la reparație; să garanteze
responsabilitatea socială și egalitatea de gen; să abordeze durabilitatea mediului; să asigure
dreptul la viață privată și să impună limitări ale utilizării recunoașterii biometrice.

Rezoluția Parlamentului European din 20 octombrie 2020 referitoare la drepturile de
proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale –
atrage atenția Comisiei că nici în cartea albă privind inteligența artificială, nici în strategia
privind datele nu au fost avute în vedere drepturile de proprietate intelectuală. Rezoluția arată că
Uniunea, în calitate de lider în domeniul IA, necesită un sistem eficace al drepturilor de
proprietate intelectuală și garanții în sistemul de brevete al Uniunii care să protejeze dezvoltatorii
inovatori. În acest context, a fost reliefată importanța asigurării unui înalt nivel de protecție a
drepturilor de proprietate intelectuală, de securitate juridică și încredere în vederea stimulării
investițiilor în aceste tehnologii, astfel încât ele fie viabile și utilizabile pe termen lung. Pe de altă
parte, Parlamentul European a arătat că instituirea unui cadru pentru creativitate și inovare prin
încurajarea utilizării tehnologiilor pe bază de IA nu ar trebui să lezeze interesele creatorilor
umani ori principiile etice ale Uniunii. Din acest punct de vedere, s-a considerat că ar trebui să se
facă diferența între creațiile umane asistate de IA și creațiile generate de IA. Astfel, IA nu ar
trebui să fie înzestrată cu personalitate juridică, fapt ce ar putea avea efecte negative asupra
motivării creatorilor umani. Personalitatea juridică ar trebui, așadar, să fie atribuită numai
persoanelor fizice sau juridice care au creat opera în mod legal și numai dacă deținătorul
dreptului de autor a autorizat utilizarea conținutului protejat de acel drept. Totodată, Parlamentul
a solicitat clarificări suplimentare privind protecția datelor în temeiul legislației în materia
drepturilor de autor și potențiala protecție a mărcilor comerciale și a desenelor și modelelor
industriale pentru operele generate în mod autonom prin aplicații ale IA.

Rezoluția Parlamentului European din 20 octombrie 2020 conținând recomandări
adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială – solicită
Comisiei Europene să propună un regulament care să stabilească regulile pentru acțiunile în
răspundere civilă ale persoanelor fizice și juridice împotriva operatorilor de sisteme bazate pe IA.
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Parlamentul arată că directiva privind răspunderea pentru produsele cu defect 7 și-a dovedit
eficiența pentru mai bine de treizeci de ani, însă aceasta ar trebui revizuită pentru a fi adaptată
noilor problematici implicate de tehnologiile digitale. Astfel, s-a considerat necesară asigurarea
unei securități juridice maxime de-a lungul întregului lanț de răspundere, inclusiv pentru
producător, operator, persoana afectată și orice altă parte terță. Mai mult, Parlamentul a propus
ca regulamentul să prevadă răspunderea operatorului de sisteme de mare risc pentru orice daună
cauzată sistemele pilotate de IA, fără a putea invoca respectarea obligației de diligență. În acest
sens, operatorii sistemelor de mare risc bazate pe IA ar trebui să încheie o poliță de asigurare de
răspundere civilă, similară celei pentru autovehicule, care să cuprindă în mod obligatoriu și
sumele și amploarea despăgubirii, fără însă a crea prin aceasta un obstacol în calea cercetării și
inovării.
La 9 martie 2021, Comisia Europeană a adoptat comunicarea cu titlul Busola pentru
dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital care își propune să ofere
o viziune asupra a ceea ce înseamnă o transformare digitală de succes până în 2030. Aceasta
include o ambiție clară bazată pe obiective comune, principii digitale în serviciul oamenilor, un
cadru pentru a stimula extinderea capacităților strategice europene cu proiecte multinaționale, o
guvernanță. structura și acțiunile de angajare cu cetățenii. Documentul pune în valoare, între
altele, potențialul de dezvoltare al inteligenței artificiale pentru industria prelucrătoare, sănătate,
agricultură și mobilitate, reliefând în același timp o serie de deficiențe, cum ar fi: lipsa de
capacitate în ceea ce privește programele de educație și formare specializate în domeniul IA, o
utilizare redusă a IA în cadrul întreprinderilor europene ori slaba digitalizare a serviciilor
publice.
Urmare a întregului context prezentat mai sus, la 21 aprilie 2021, Comisia Europeană a inițiat
Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor
norme armonizate privind inteligența artificială (Regulamentul privind inteligența artificială)
și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii [COM(2021)206].
Pe lângă aceasta, se află în curs de elaborare o inițiativă privind adaptarea normelor în materia
răspunderii la era digitală și la inteligența artificială, iar în iunie 2021 a fost inițiată o propunere
de regulament în materia siguranței generale a produselor

III.REGULAMENTUL PRIVIND INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ
1. Rezumatul propunerii de regulament
Propunerea Comisiei Europene formulează o definiție largă a conceptului de inteligență
artificială, identificând-o cu o familie de tehnologii cu evoluție rapidă, care poate genera o
gamă largă de beneficii economice și societale în întregul spectru de industrii și activități
sociale. Scopul declarat al propunerii este stabilirea unui cadru juridic, în special pentru
Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect.
7
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dezvoltarea, introducerea pe piața Uniunii și utilizarea inteligenței artificiale în conformitate cu
valorile Uniunii.
Obiectivele specifice urmărite sunt: (1) asigurarea faptului că sistemele de IA introduse pe piață
și utilizate sunt sigure și respectă legislația existentă privind drepturile fundamentale și valorile
Uniunii; (2) asigurarea securității juridice pentru a facilita investițiile și inovarea în domeniul IA;
(3) consolidarea guvernanței și asigurarea efectivă a respectării legislației existente privind
drepturile fundamentale și a cerințelor de siguranță aplicabile sistemelor de IA și (4) facilitarea
dezvoltării unei piețe unice pentru sisteme de IA legale, sigure și de încredere și prevenirea
fragmentării pieței.
În vederea realizării acestor obiective, propunerea Comisiei stabilește, în primul rând, reguli
armonizate pentru dezvoltarea, introducerea pe piață și utilizarea produselor și serviciilor care
integrează tehnologia IA sau a aplicațiilor de IA de sine stătătoare, urmărind o abordare bazată
pe risc, cu un accent special asupra drepturilor fundamentale. Din această perspectivă,
propunerea de regulament distinge între utilizări ale IA cu grade diferite de risc.
Astfel, sistemele de IA care sunt considerate o amenințare clară la adresa siguranței, vieții
și drepturilor persoanelor vor fi strict interzise. Aici sunt incluse sistemele și aplicațiile care
manipulează comportamentul uman ocolind liberul arbitru al utilizatorilor, sistemele care
exploatează vulnerabilitatea persoanelor și sistemele care permit autorităților publice să creeze
profiluri ori punctaje pe bază de comportament social. Totodată, sunt propuse restricții specifice
și garanții cu privire la utilizarea sistemelor de identificare biometrică la distanță în timp real în
scopul asigurării respectării legii.
În afară de sistemele care implică riscuri inacceptabile, Comisia identifică și sisteme de IA de
mare risc, utilizate, între altele, în: infrastructurile critice (cum ar fi transporturile); educație sau
formare profesională; componentele de siguranță ale produselor; aplicarea legii care poate
interfera cu drepturile fundamentale ale omului; gestionarea migrației, azilului și a controlului la
frontiere.
Pe lângă cele de mai sus, propunerea de regulament enumeră cerințele specifice cu privire la
sistemele de IA de mare risc în ceea ce privește calitatea ridicată a datelor introduse în sistem,
documentația și păstrarea evidențelor pentru a garanta trasabilitatea rezultatelor, transparența și
furnizarea de informații către utilizatori, controlul uman, robustețea, acuratețea și securitatea.
De asemenea, propunerea permite folosirea în mod liber a aplicațiilor, cum ar fi jocurile video
sau filtrele împotriva comunicărilor comerciale nesolicitate (spam) care utilizează IA. Marea
majoritate a sistemelor de IA intră în această categorie, iar propunerea de regulament nu
intervine în acest caz, deoarece aceste sisteme de IA reprezintă un risc minim pentru siguranța și
drepturile utilizatorilor.
În al doilea rând, propunerea de regulament stabilește ca autoritățile naționale competente în
materie de supraveghere a pieței să vegheze și asupra noilor reguli, în timp ce instituirea unui
consiliu european al inteligenței artificiale va facilita punerea lor în aplicare, dar și elaborarea
de norme pentru IA. Pe de altă parte, sunt propuse coduri de conduită voluntare pentru IA
care nu prezintă riscuri ridicate, precum și spații de testare în materie de reglementare pentru
facilitarea inovării responsabile.
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În al treilea rând, Comisia va fi însărcinată cu supravegherea efectelor propunerii de regulament.
Ea va institui un sistem de înregistrare a aplicațiilor autonome de IA cu grad ridicat de risc
într-o bază de date publică la nivelul UE. Înregistrarea va permite în egală măsură autorităților
competente, utilizatorilor și altor persoane interesate să verifice dacă sistemul de IA de mare risc
este conform cu cerințele enunțate în propunerea de regulament și să exercite controlul
consolidat asupra sistemelor de IA care implică riscuri mari pentru drepturile fundamentale. Mai
mult, furnizorii de IA vor fi obligați să informeze autoritățile naționale competente cu privire la
incidentele grave ori disfuncționalitățile care constituie o încălcare a obligațiilor în materie de
drepturi fundamentale, imediat ce au luat la cunoștință despre ele, precum și cu privire la
rechemările ori retragerile de sisteme de IA de pe piață.
Comisia va publica un raport de evaluare și de revizuire a cadrului în materia IA, la cinci ani
de la data punerii sale în aplicare.
În al patrulea rând, statele membre vor trebui să desemneze autoritățile de supraveghere
însărcinate cu punerea în aplicare a cerințelor legislative. Funcția de supraveghere va putea să se
sprijine pe dispozițiile existente, de exemplu în ceea ce privește organismele de evaluare a
conformității sau de supraveghere a pieței, însă ea va necesita o expertiză tehnologică și resurse
umane și financiare suficiente.
Propunerea de regulament este însoțită de opt anexe care detaliază: I. tehnicile de dezvoltare a
sistemelor de IA; II. legislația UE care trebuie armonizată pe baza noului cadru legislativ; III.
sistemele de IA cu grad ridicat de risc; IV. documentația tehnică care se întocmește pentru
sistemele de IA cu grad ridicat de risc, înainte ca acestea să fie introduse pe piață sau puse în
funcțiune; V. declarația de conformitate pe care furnizorul trebuie să o pună la dispoziția
autorităților naționale competente pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață sau punerea
în funcțiune a sistemului de IA; VI. procedura de evaluare a conformității bazată pe control
intern; VII. evaluarea conformității pe baza unui sistem de management al calității și a
examinării documentației tehnice și VIII. informațiile referitoare la sistemele de IA cu grad
ridicat de risc care urmează să fie înregistrate.
Anticipând extinderea utilizării sistemelor de IA, Comisia Europeană este împuternicită de
propunerea de regulament să actualizeze prin acte delegate anexele cu privire la documentația
tehnică, procedura de evaluare a conformității și listele cu sistemele de mare risc, pentru a ține
seama de progresul tehnic.
2. Justificarea acțiunii la nivelul Uniunii
În privința temeiului juridic, Comisia invocă mai întâi art. 114 TFUE care conferă Uniunii
competența de a adopta măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne. În
acest sens, măsurile propuse trebuie să contribuie în mod real la înlăturarea obstacolelor din
calea liberei circulații a mărfurilor și serviciilor ori la înlăturarea denaturărilor concurenței.
Comisia învederează că unele state membre au adoptat deja norme privind dezvoltarea și
utilizarea sistemelor sau tehnologiilor pe bază de IA, astfel că o armonizare a reglementărilor se
justifică, întrucât ea evită fragmentarea pieței interne în acest domeniu, asigurând securitate
juridică pentru furnizori și utilizatori. Un al doilea temei juridic menționat de Comisie este art.
16 TFUE, pentru acele dispoziții ale propunerii de regulament care nu au legătură cu
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funcționarea pieței interne și care vizează protecția datelor personale, limitând utilizarea de către
autorități a identificării biometrice la distanță.
Pentru procesarea datelor personale în contextul utilizării sistemelor de IA pentru identificarea
biometrică la distanță „în timp real” în scopul asigurării respectării legii, Comisia nu indică un
temei juridic, ci lasă în sarcina statelor membre reglementarea acestui aspect.
Conformitatea propunerii de regulament cu principiul subsidiarității este justificată mai întâi pe
baza necesității acțiunii la nivelul UE. Aceasta din urmă derivă din natura intrinsecă a
inteligenței artificiale și anume din utilizarea unor seturi mari și variate de date care pot fi
introduse în orice produs sau serviciu care circulă liber pe piața internă. În acest sens, se arată că
statele membre în mod individual nu ar putea realiza obiectivele propunerii de regulament fără a
genera insecuritate juridică și fără a submina, în final, încrederea în noile tehnologii bazate pe
IA. Mai mult, abordările naționale ar putea împiedica întreprinderile să se extindă în mod
transparent în alte state membre, privând consumatorii și alți utilizatori de beneficiile serviciilor
și produselor lor și afectând concurența.
Mai mult, o acțiune legislativă comună în domeniul IA poate stimula piața internă și poate oferi
industriei europene un avantaj competitiv pe scena globală și economii de scară ce nu pot fi
realizate de statele membre singure, protejând în aceleași timp suveranitatea tehnologică a
Uniunii și contribuind la modelarea normelor internaționale.
Conformitatea propunerii cu principiul proporționalității este justificată prin abordarea bazată pe
riscuri, sarcinile de reglementare fiind impuse doar atunci când sistemele de IA prezintă un grad
ridicat de risc pentru drepturile fundamentale sau pentru siguranță. Altfel, se impun doar obligații
minime de transparență, de exemplu pentru a semnala utilizarea unui sistem de IA atunci când
acesta interacționează cu oamenii sau utilizarea de trucaje elaborate (deep-fake), dacă acestea din
urmă nu sunt folosite în scopuri legitime.

3. Lucrări în cadrul instituțiilor UE

În privința procedurii în cadrul
Parlamentului European, proiectul
de raport menționat va fi dezbătut
în cadrul ședinței comune a
comisiilor de resort din 30 iunie
2022, pentru ca la 26 sau 29
septembrie să se dezbată varianta
de compromis a textului, iar la 26/27
octombrie 2022 să se dea votul final
în comisii. Se preconizează ca, în
noiembrie 2022, proiectul de
rezoluție legislativă a
Parlamentului European să fie
supus votului în plen.

A. Parlamentul European
În cadrul Parlamentului, două comisii au fost
desemnate competente pe fond în legătură cu
analizarea propunerii de regulament de stabilire
a unor norme armonizate privind inteligența
artificială: Comisia pentru piață internă și
protecția consumatorului (IMCO) și Comisia
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
(LIBE). Acestea au fost însărcinate să adopte un
raport comun cu privire la propunerea de
regulament în cauză. În cadrul reuniunii comune
din 11 mai 2022, cele două comisii parlamentare
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au discutat un proiect de raport comun, în care sunt propuse o serie de amendamente la textul
inițial al Comisiei Europene, cu accent special asupra respectării drepturilor fundamentale și a
valorilor Uniunii consacrate în tratate, sprijinirii inovării și a mediului de afaceri, asigurării
securității juridice și a clarității întregului text. Mai mult, autorii proiectului de raport au
convenit că lista privind sistemele de IA cu grad ridicat de risc poate fi extinsă și cu alte situații
cum ar fi sistemele de IA utilizate: pentru dezvoltarea copiilor, în cadrul proceselor electorale,
pentru triajul pacienților ori pentru a stabili eligibilitatea pentru asigurări de sănătate și de viață.
De asemenea, se propune extinderea rolului Comitetului pentru IA, în sensul implicării sale în
controlul aplicării regulamentului, în facilitarea comunicării între autoritățile naționale de
supraveghere ori în arbitrajul litigiilor dintre autoritățile statelor membre. Nu în ultimul rând,
pentru a consolida respectarea drepturilor fundamentale și pentru a spori încrederea în sistemele
de IA, proiectul de raport propune instituirea unor căi de atac, atât pentru persoanele fizice, cât și
pentru cele juridice.
Dincolo de raportul comun cu privire la armonizarea unor norme în domeniul IA, în
Parlamentul European au existat și alte preocupări legate de problematica inteligenței
artificiale și impactul acesteia în unele domenii.
Astfel, Comisia pentru cultură și educație (CULT) a susținut, în februarie 2020, o audiere
publică privind utilizarea IA în educație, cultură și în sectorul audiovizual, pe baza căreia a
adoptat un raport în aprilie 2021. În mai 2021, raportul a fost supus dezbaterii în plenul
Parlamentului European, fiind adoptată o rezoluție. Aceasta din urmă constată că utilizarea IA și
a tehnologiilor conexe în domeniu este delicată, întrucât poate afecta drepturile fundamentale și
valorile UE. De aceea, Parlamentul a invitat Comisia Europeană să prezinte un cadru general de
reglementare, care să vizeze toate aplicațiile de IA și care să fie completat cu norme specifice
pentru fiecare sector. În domeniul educației, Parlamentul a reliefat importanța dobândirii, la
nivelul întregii Uniuni, a cunoștințelor în domeniul digital și al inteligenței artificiale, prin
dezvoltarea oportunităților de formare pentru profesori. Astfel Comisia Europeană a fost invitată
să acorde prioritate competențelor digitale și educației în domeniul mass-mediei, să includă
educația în cadrul de reglementare pentru sistemele de IA cu grad ridicat de risc și să țină seama
de inițiativele privind IA și robotica în domeniul educațional. În al doilea rând, rezoluția
Parlamentului a subliniat rolul tehnologiilor bazate pe IA în păstrarea, reabilitarea, documentația,
analiza, promovarea și gestiunea patrimoniului cultural tangibil și intangibil. Astfel, tehnologiile
bazate pe IA pot spori vizibilitatea diversității culturale a Uniunii, facilitând crearea de
instrumente inovatoare de documentare și promovare a siturilor aflate în patrimoniul cultural. În
acest domeniu, un rol esențial l-ar putea avea schimburile de bune practici între statele membre.
În al treilea rând, a fost accentuată necesitatea stabilirii unei viziuni coerente la nivelul UE cu
privire la utilizarea tehnologiilor bazate pe IA în cadrul sectoarelor culturale și creative. De
asemenea, statele membre au fost invitate să acorde o mai mare importanță culturii în strategiile
naționale privitoare la IA, pentru ca sectoarele culturale și creative să aleagă să inoveze și să
rămână competitive. Mai mult, s-a solicitat clarificarea condițiilor pentru utilizarea conținutului
digital protejat de dreptul de autor, fie că acesta este creat de om cu ajutorul IA, fie că este
generat automat de către tehnologiile bazate pe IA. În al treilea rând, Comisia este invitată să
stabilească un cadru etic clar pentru utilizarea tehnologiilor bazate pe IA în sectorul massmedia, pentru a evita toate formele de discriminare și pentru a asigura accesul la conținutul
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divers din punct de vedere cultural și lingvistic în întreaga Uniune, dar și un cadru juridic
adecvat pentru gestionarea creării sau distribuirii de trucaje elaborate (în en. deep- fakes).
La rândul ei, Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a adoptat, la 13
iulie 2021, un raport cu privire la inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de
către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale, care a făcut obiectul unei
rezoluții cu același titlu, adoptate de plenul Parlamentului European la 6 octombrie 2021.
Rezoluția recunoaște potențialul oportunităților și beneficiilor pe care IA le poate oferi, însă
reliefează și riscurile semnificative ale acesteia, în special pentru drepturile fundamentale ale
persoanelor. Întrucât la baza IA stă procesarea unei mari cantități de date, membrii Parlamentului
European au arătat că viitoarele reglementări în materia utilizării IA pentru aplicarea legii și în
scop judiciar trebuie să respecte cadrul juridic al Uniunii privind protecția datelor și a vieții
private. Astfel, utilizarea aplicațiilor pe bază de IA trebuie interzise atunci când ele sunt
incompatibile cu drepturile fundamentale. Mai mult, aplicațiile bazate pe IA care pot afecta
viețile persoanelor trebuie incluse în categoria celor cu grad ridicat de risc. În acest sens, se arată
că aplicațiile de IA utilizate în scopul aplicării legii ori în scop judiciar trebuie să respecte
demnitatea umană, principiul nediscriminării, libertatea de mișcare, prezumția de nevinovăție și
dreptul la apărare, inclusiv dreptul la tăcere, libertatea de expresie, dreptul la informare,
libertatea de asociere, egalitatea în fața legii, dreptul la căi de atac eficiente și la un proces
echitabil, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu Convenția europeană a
drepturilor omului.
Un risc de discriminare este identificat de Parlamentul European în acele tehnologii pe baza de
IA care sunt utilizate pentru identificarea și categorisirea persoanelor și care comit numeroase
erori în aprecierea rasei, grupului etnic, sexului sau vârstei. Ca atare, Parlamentul European a
militat pentru explicabilitatea, transparența, trasabilitatea și verificarea algoritmilor ca parte
esențială a procesului de control, pentru a se asigura că dezvoltarea și utilizarea sistemelor pe
bază de IA în scop judiciar ori în scopul aplicării legii respectă drepturile fundamentale și se
bucură de încrederea cetățenilor. În același sens, s-a considerat că, înainte de utilizarea sistemelor
de IA în scop judiciar ori pentru aplicarea legii, ar trebui să se efectueze o analiză de impact
privitoare la drepturile fundamentale, la care să participe în mod activ și societatea civilă. De
asemenea, a fost susținut controlul periodic obligatoriu al tuturor sistemelor de IA care pot afecta
viețile persoanelor, precum și nevoia unei formări profesionale specializate cu privire la normele
etice, potențialele pericole, limitările și buna utilizare a tehnologiilor pe bază de IA, mai cu
seamă pentru personalul din cadrul autorităților polițienești și judiciare.
Pe de altă parte, Parlamentul a solicitat interzicerea permanentă a utilizării recunoașterii
automatizate în spațiile accesibile publicului a caracteristicilor umane precum amprentele
digitale, ADN-ul, vocea ori alte semnale biometrice și comportamentale, precum și
interzicerea utilizării bazelor de date private de recunoaștere facială. Totodată, s-a cerut un
moratoriu cu privire la punerea în aplicare a sistemelor de recunoaștere facială pentru identificare
în scopul aplicării legii, cu excepția situației în care sistemele sunt utilizate pentru identificarea
victimelor unor infracțiuni, până când se va considera că normele tehnice pot respecta pe deplin
drepturile fundamentale. În final, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea față de proiectele de
cercetare finanțate în cadrul programului Orizont 2020, care utilizează inteligența artificială la
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frontierele externe pentru accesul călătorilor în Uniune, invitând Comisia Europeană să pună în
aplicare interdicția de procesare a datelor biometrice în scopul aplicării legii atunci când acestea
sunt susceptibile a duce la supravegherea în masă în spațiile accesibile publicului.
Am menționat anterior că, în contextul intensificării preocupărilor Uniunii cu privire la
inteligența artificială, Parlamentul European a decis înființarea unei comisii speciale însărcinate
cu efectuarea de analize în domeniu, comisie al cărei mandat s-a încheiat în martie 2022, cu
adoptarea unui raport. Raportul a fost ulterior votat de plenul Parlamentului prin Rezoluția din 3
mai 2022 referitoare la inteligența artificială în era digitală.
Aceasta din urmă constată că lumea se află în pragul celei de-a patra revoluții industriale, o
revoluție care își trage seva dintr-o abundență de date combinate cu algoritmi și cu capacități de
calcul puternice. În continuare, se arată că revoluția digitală actuală a declanșat o competiție
mondială ca urmare a valorii economice enorme și a capacităților tehnologice care s-au acumulat
în economiile care alocă cele mai multe resurse pentru cercetarea, dezvoltarea și comercializarea
aplicațiilor bazate pe IA. În acest sens, se estimează că, până în 2030, inteligența artificială ar
urma să aducă 11.000 de miliarde de euro economiei globale. Pe de altă parte, Parlamentul
recunoaște că instrumentele digitale devin din ce în ce mai mult un mijloc de manipulare și de
abuz în scopul destabilizării regimurilor democratice, motiv pentru care susține doar acea
tranziție digitală care respectă pe deplin drepturile fundamentale și care se află în slujba
umanității. Acesta trage un semnal de alarmă și cu privire la nivelul scăzut al investițiilor în
domeniul digital și, de aici, riscul ca viitoarele norme să fie dezvoltate în altă parte, de actori
nedemocratici, în timp ce Uniunea năzuiește să ofere un model de reglementare a IA la nivel
mondial. În acest sens, rezoluția Parlamentului propune o foaie de parcurs a Uniunii pentru IA,
cu recomandări clare pentru următorii ani. Prima recomandare se referă la ameliorarea
cadrului de reglementare; Parlamentul sugerează Comisiei Europene ca în domeniul IA să nu
propună decât acte legislative sub formă de regulament, deoarece piața unică digitală trebuie să
facă obiectul unui veritabil proces de armonizare. În acest context s-a făcut apel la o coordonare,
o punere în aplicare și o executare coerente la nivelul UE. Astfel, legislația în domeniul digital ar
trebui să fie suplă, bazată pe principii, neutră din punct de vedere tehnologic, adaptată la
exigențele viitorului și proporționată, adoptând, atunci când este cazul, o abordare bazată pe risc
și pe respectarea drepturilor fundamentale și prevenind sarcinile administrative inutile pentru
IMM-uri, întreprinderi nou-înființate, universități și sectorul de cercetare. Mai mult, calea pe care
Uniunea va păși într-o lume digitalizată va trebui să fie centrată pe om, de încredere, ghidată de
principii etice și bazată pe conceptul de economie socială de piață. Persoana umană și protecția
drepturilor sale fundamentale ar trebui să rămână întotdeauna în centrul tuturor considerațiilor
politice și legislative. În aceleași sens, se arată că nivelul de reglementare trebuie să fie
proporțional cu tipul de risc implicat de sistemul bazat pe IA, motiv pentru care se impune
distincția între utilizări ale inteligenței artificiale cu grad ridicat de risc și cu grad redus de risc.
Cât despre statele membre, acestea sunt invitate să-și revizuiască strategiile naționale în
domeniu, întrucât s-a constatat că unele dintre ele sunt vagi și lipsite de obiective clare, în special
cu privire la educația digitală a societății ca întreg și calificările avansate pentru specialiști.
Comisia Europeană ar trebui să asiste statele membre în stabilirea priorităților și în alinierea
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strategiilor naționale și a cadrelor de reglementare, pentru o mai mare coerență și omogenitate în
ansamblul Uniunii.
A doua recomandare privește ameliorarea cercetării. În acest sens, rezoluția Parlamentului
solicită Uniunii să sporească investițiile în cercetarea privind IA și alte tehnologii cheie, cum ar
fi robotica, informatica cuantică, microelectronica, internetul obiectelor, nanotehnologiile și
imprimarea 3D. Parlamentul a propus, totodată, extinderea programului Europa digitală și a
apreciat că finanțarea care îi este alocată trebuie suplimentată. De asemenea, s-a militat pentru
simplificarea structurii finanțării cercetării, mai cu seamă a cerințelor cu privire la cererile pentru
subvenții.
A treia recomandare are în vedere asigurarea unui mediu de încredere. Rezoluția identifică și
alte opțiuni de politică care ar putea elibera potențialul IA în domeniile sănătății, mediului și
schimbărilor climatice, pentru a ajuta în lupta împotriva pandemiilor și foametei în lume, precum
și pentru a ameliora calitatea vieții oamenilor grație medicinei personalizate. Dacă inteligența
artificială este asociată infrastructurilor de sprijin, educației și formării necesare, atunci ea ar
putea contribui la creșterea productivității capitalului și muncii, la inovare, la creșterea durabilă
și la crearea de locuri de muncă.
A patra recomandare privește supravegherea în masă și preocupările militare. Rezoluția
constată că tehnologiile bazate pe IA ridică probleme etice și juridice cruciale. Unele tehnologii
permit automatizarea prelucrării informației la un nivel fără precedent, fapt ce deschide calea
supravegherii în masă și a altor ingerințe ilicite, constituind o amenințare pentru drepturile
fundamentale, în special pentru viața privată și protecția datelor. Prin urmare, membrii
Parlamentului European au invitat Comisia Europeană și statele membre să acorde prioritate
finanțării cercetării care vizează o inteligență artificială durabilă și responsabilă din punct de
vedere social, evitând finanțarea programelor care prezintă riscuri inacceptabile pentru drepturi,
cum ar fi programele de supraveghere în masă, de acordare de punctaje sociale sau alte sisteme
susceptibile de a avea urmări sociale negative.
În final, rezoluția Parlamentului concluzionează că strategia UE în materia inteligenței artificiale
nu trebuie să neglijeze considerațiile și preocupările militare și de securitate care decurg din
utilizarea la scară mondială a tehnologiilor bazate pe IA. Membrii Parlamentului insistă pe
realizarea unui consens în cadrul comunității mondiale cu privire la aplicarea unor norme
minime pentru utilizarea responsabilă a IA și își exprimă îngrijorarea față de cercetările și
evoluțiile legate de sistemele de arme letale autonome.
B. Consiliul Uniunii Europene
La 22 noiembrie 2021, președinția Consiliului a prezentat acestuia din urmă un raport
intermediar privind stadiul lucrărilor referitoare la propunerea de regulament de stabilire a unor
norme armonizate privind inteligența artificială. În cadrul raportului se arăta că, la nivelul
Consiliului, propunerea a fost examinată în cadrul grupului de lucru pentru telecomunicații și
societatea informațională (grupul de lucru TELECOM), în cadrul reuniunilor informale ale
miniștrilor justiției, ale miniștrilor de interne și ale miniștrilor telecomunicațiilor, dar și în cadrul
a numeroase ateliere organizate de președințiile portugheză și slovenă. La 30 noiembrie 2021,
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președinția slovenă a redactat prima propunere parțială de compromis, abordând o serie de
aspecte legate de: domeniul de aplicare, definiții, practicile interzise în domeniul IA, clasificarea
sistemelor de IA cu grad ridicat de risc și exercitarea delegării de competență (articolele 1-7 și
anexele I-III).
În privința domeniului de aplicare al regulamentului, a fost introdusă mențiunea explicită că
acesta nu se aplică securității naționale (domeniu care potrivit tratatelor este de competența
exclusivă a statelor membre) și nici sistemelor de IA utilizate doar în scopul cercetării și
dezvoltării.
Referitor la definiții, unele au fost clarificate, altele au fost adăugate pentru a înțelege mai bine
noțiunea de sistem de IA și pentru a explica mai bine rolul și obligațiile diferiților actori
(furnizor, utilizator, reprezentant autorizat, producător) în cadrul lanțului valoric al IA.
Legat de practicile interzise, textul de compromis extinde și la actorii privați interdicția de a
utiliza inteligența artificială pentru evaluarea comportamentului social și lămurește o serie de
aspecte privind identificarea biometrică la distanță „în timp real”.
Privitor la sistemele de IA cu grad ridicat de risc, clasificarea lor a fost revizuită pentru o mai
mare claritate juridică și pentru a ține seama de infrastructura digitală, de protecția mediului,
precum și de situațiile în care sistemele de IA pot fi folosite în scopuri generale.
Alte clarificări aduse de Consiliu au avut în vedere dispozițiile privind delegarea de competență
pentru actualizarea listelor din anexele I și III, Comisia urmând să prezinte în mod regulat
Parlamentului European și Consiliului un raport privind evaluarea necesității unor astfel de
modificări.
Alte chestiuni pe care președinția slovenă a Consiliului le-a considerat ca rămase nesoluționate:
o mai bună definire a cerințelor privind sistemele de IA cu grad ridicat de risc și
adoptarea de orientări practice cu privire la modul de îndeplinire a acestora;
o reevaluare a atribuirii responsabilităților, întrucât marea majoritate a obligațiilor revin
furnizorilor de sisteme;
simplificarea și clarificarea cadrului general de asigurare a conformității, în măsura în
care acesta este excesiv de complex, creând sarcini administrative și costuri semnificative pentru
întreprinderi, inclusiv pentru întreprinderile mici;
-

asigurarea coerenței și a coordonării cu cadrul legislativ general al Uniunii.

La 1 ianuarie 2022, președinția franceză a Consiliului a preluat lucrările propunerii de
compromis din punctul în care președinția slovenă s-a oprit, prezentând, la 13 ianuarie 2022,
amendamente la articolele 8-15 și anexa IV cu privire la cerințele pentru sistemele de IA cu
grad ridicat de risc. În acest cadru, modificările președinției franceze au vizat, între altele:
clarificarea tipurilor de riscuri ce intră în sfera cerințelor pentru sistemele de IA cu grad
ridicat de risc;
sublinierea cerințelor care vin în contradicție, necesitând un compromis atunci când se
pun în aplicare;
recunoașterea faptului că seturile de date de antrenament, de validare și de testare nu pot
fi întotdeauna lipsite de erori;
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aplicarea principiului minimizării datelor în cadrul ciclului complet de viață al sistemului
de IA;
-

clarificarea scopurilor pentru care datele trebuie păstrate;

precizarea faptului că cerințele tehnice privind controlul uman incumbă furnizorului și
garantarea că acestea nu sunt prea excesive, în funcție de circumstanțe.
La 3 februarie 2022, președinția franceză a continuat lucrările asupra textului de compromis,
propunând amendamente pentru articolele 16-29 din propunerea de regulament. Aceste
amendamente aveau în vedere, între altele:
-

clarificarea întinderii obligațiilor furnizorilor de sisteme de IA cu grad ridicat de risc;

introducerea obligației pentru furnizorii de sisteme de IA cu grad ridicat de risc de a
păstra fișierele de jurnalizare generate automat8 cel puțin șase luni și de a coopera cu utilizatorii
în caz de neconformitate a unui sistem de IA cu grad ridicat de risc pe care l-au introdus pe piață
ori l-au pus în funcțiune, în scopul aflării cauzelor;
introducerea posibilității de reziliere a mandatului acordat reprezentantului autorizat în
anumite situații și de partajare a răspunderii între furnizori și reprezentanții autorizați în cazul
sistemelor de IA defectuoase;
clarificarea conținutului documentației necesare pe care importatorii sau distribuitorii
trebuie să o verifice, după caz;
stabilirea pentru importatori a obligației de a păstra anumite documente timp de zece ani
de la data introducerii pe piață ori punerii în funcțiune a sistemului de IA;
clarificarea în sarcina utilizatorilor a obligației de supraveghere umană în conformitate cu
instrucțiunile de utilizare, supraveghere ce trebuie încredințată unor persoane care îndeplinesc
anumite cerințe;
introducerea obligației pentru utilizatori de a păstra fișierele de jurnalizare generate
automat timp de cel puțin șase luni, precum și a obligației de a coopera cu autoritățile naționale
competente, pe modelul obligațiilor echivalente la care sunt supuși alți participanți ai lanțului
valoric.
La 4 aprilie 2022, președinția franceză a completat propunerea de compromis, cu modificări ale
unor articole care făcuseră deja obiectul dezbaterilor în cadrul președinției slovene, precum și cu
noi amendamente aduse articolelor 40-55, pentru ca la 25 aprilie 2022, să revină cu ultima sa
propunere de compromis, cuprinzând amendamente la articolele 30-39 și 59-62 din propunerea
de regulament. Aceste amendamente vizau, între altele:
clarificarea unor definiții precum aceea de sistem de identificare biometrică la distanță
„în timp real” ori aceea de spațiu accesibil publicului;
reliefarea faptului că interdicția de identificare biometrică la distanță în timp real într-un
spațiu accesibil publicului nu se aplică și situației în care persoana refuză să coopereze ori nu
este capabilă să se identifice;

Sistemele de IA cu grad ridicat de risc sunt proiectate și dezvoltate cu capacități care permit înregistrarea automată
a evenimentelor („fișiere de jurnalizare”) în timpul funcționării.
8
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alinierea procedurii de derogare de la evaluarea conformității la procedura echivalentă
aplicată pentru dispozitivele medicale, făcând-o mai operațională și lăsând statelor membre o
marjă de apreciere mai largă;
crearea posibilității de a solicita o autorizație a posteriori autorităților de aplicare a legii,
pentru a oferi acestora o mai mare flexibilitate în caz de urgență;
introducerea unei excepții de la obligațiile de transparență pentru utilizatorii sistemelor de
IA folosite pentru recunoașterea emoțiilor și care sunt autorizate prin lege în cazul anchetelor
penale.
În cadrul reuniunii Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie din 3 iunie 2022,
miniștrii de resort au luat la cunoștință, între altele, de stadiul propunerii de regulament în
materia inteligenței artificiale, cu observația că lucrările vor continua în timpul președinției
cehe a Consiliului (iulie-decembrie 2022).
În afara dezbaterilor asupra textului de compromis, pe care l-am prezentat în detaliu, Consiliul
Uniunii Europene a abordat și alte aspecte legate de inteligența artificială, asupra cărora vom
zăbovi în cele ce urmează.
Astfel, la 6 decembrie 2021, Consiliul a adoptat concluzii privind impactul inteligenței
artificiale asupra egalității de gen pe piața forței de muncă. Având în vedere schimbările
survenite pe piața muncii, ca urmare a înmulțirii soluțiilor digitalizate în timpul pandemiei de
COVID-19, Consiliul considera că noile tehnologii, deci inclusiv inteligența artificială, ar putea
avea un rol esențial în intensificarea participării egale a femeilor pe piața forței de muncă. Astfel,
noile forme de muncă pe care le aduce cu sine transformarea digitală în ansamblu trebuie, în
opinia Consiliului, să fie analizate și din perspectiva de gen, astfel încât să existe asigurări că
femeile și bărbații pot beneficia în mod egal de oportunitățile create de utilizarea IA în diferite
domenii ale lumii muncii, inclusiv în ceea ce privește lucrul pe platforme online și că sunt
protejați împotriva riscurilor. Ca atare, Consiliul Uniunii Europene a invitat statele membre:
să ia măsuri concrete pentru ca cercetarea în domeniul IA, dar și conceperea, dezvoltarea
și utilizarea sistemelor de IA să țină seama de egalitatea de gen;
să acorde atenție nevoilor persoanelor (în special femeilor) care prestează activități pe
platforme online în cadrul măsurilor de atenuare a impactului pandemiei de COVID-19;
să vegheze la obținerea unei reprezentări echilibrate a femeilor și bărbaților în cercetarea
IA, dar și în crearea și punerea în aplicare a sistemelor de IA;
să asigure transparența algoritmilor în utilizările de IA și să ia măsuri concrete pentru
prevenirea discriminării și contracararea prejudecăților în cadrul tuturor sistemelor și algoritmilor
de IA;
să analizeze cadrul instituțional și juridic național pentru lucrul pe platforme online
incluzând și o perspectivă de gen, în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă.
În aceleași timp, Comisia Europeană și statele membre, în conformitate cu competențele proprii
au fost invitate să:
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să consolideze legătura dintre politicile UE privind egalitatea de gen și politicile UE
privind tranziția digitală și să asigure integrarea sistematică a unei perspective de gen în politicile
în materie de IA;
-

să adopte măsuri specifice de depășire a stereotipurilor de gen în contextul IA;

-

să sprijine cooperarea și parteneriatele în acest domeniu;

-

să participe la combaterea segregării de gen pe piața forței de muncă.
C. Banca Centrală Europeană (BCE)

La 29 decembrie 2021, BCE a adoptat un aviz cu privire la propunerea de regulament de stabilire
a unor norme armonizate privind inteligența artificială, în cadrul căruia a recunoscut importanța
crescândă a inovării bazate pe IA în sectorul bancar și s-a angajat să sprijine punerea în aplicare
armonizată a regulamentului de către instituțiile de credit atunci când sunt vizate riscuri și
cerințe prudențiale.
Avizul BCE era necesar întrucât propunerea de regulament prevede că, pentru sistemele de IA
introduse pe piață, puse în funcțiune sau utilizate de instituțiile financiare, autoritatea de
supraveghere a pieței în sensul regulamentului propus ar trebui să fie autoritatea relevantă
responsabilă cu supravegherea financiară a instituțiilor respective, inclusiv BCE, după caz. Or,
BCE își declină prin acest aviz competența, mai întâi cu privire la supravegherea pieței, arătând
că Regulamentul (UE) 2019/1020 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor
definește în mod clar autoritatea de supraveghere a pieței ca fiind o autoritate desemnată de un
stat membru ca fiind responsabilă cu supravegherea pieței de pe teritoriul acelui stat membru.
Deci, din acest punct de vedere BCE nu este în niciun caz o autoritate de supraveghere a pieței.
Mai mult, rolul BCE în supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și al altor instituții
financiare are ca scop siguranța și soliditatea instituțiilor de credit, precum și stabilitatea
sistemului financiar din Uniune. Or, supravegherea pieței are ca obiectiv protejarea sănătății și
siguranței persoanelor împotriva sistemelor de IA abuzive. În consecință, BCE conchide că
legiuitorul Uniunii nu intenționează ca aceasta să acționeze în calitate de autoritate de
supraveghere a pieței în ceea ce privește instituțiile de credit aflate sub supravegherea sa în
temeiul regulamentului propus, motiv pentru care textul propunerii de regulament trebuie să
clarifice acest lucru.
În al doilea rând, BCE aduce în discuție sistemele de IA cu grad ridicat de risc, utilizate pentru a
evalua bonitatea persoanelor fizice sau pentru a stabili scorul lor de credit și care trebuie supuse
unei evaluări a conformității. În acest caz, BCE arată că, pentru a evita depășirea misiunilor care
îi sunt conferite prin tratat, ar putea să supravegheze punerea în aplicare a cerințelor relevante în
cadrul procesului de supraveghere și evaluare, concentrându-se în același timp asupra riscurilor
prudențiale la care ar putea fi expuse instituțiile de credit. Însă, pentru acele elemente ale
evaluării conformității care nu sunt de natură prudențială, deci care vizează protejarea sănătății,
siguranței și drepturilor fundamentale ale persoanelor, legiuitorul UE trebuie să desemneze
autoritățile competente pentru supravegherea evaluării conformității.
Alte observații ale BCE:
regulamentul propus nu abordează în mod adecvat situațiile în care un sistem de IA este
pus în funcțiune pentru uz propriu;
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aplicarea armonizată a regulamentului propus în cadrul pieței unice ar putea fi asigurată
prin instituirea unei autorități în domeniul IA la nivelul Uniunii;
anumite cerințe pentru sistemele de IA cu grad ridicat de risc nu sunt suficient de clare
sau de specifice pentru a oferi o înțelegere suficientă și pentru a contribui la așteptările
autorităților de supraveghere;
sistemele de IA utilizate pentru a evalua bonitatea persoanelor fizice ori pentru a stabili
scorul de credit ar trebui incluse în categoria celor cu grad ridicat de risc numai pe baza unor
specificații tehnice comune adoptate de Comisia Europeană.
D. Comitetul Economic și Social European (CESE)
În sesiunea plenară din 22 septembrie 2021, CESE a adoptat un aviz referitor la propunerea de
regulament de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială, în cadrul căruia a
formulat propuneri de îmbunătățire a textului cu privire la:


clarificarea relațiilor dintre propunerea de regulament și legislația existentă și viitoare, în
vederea eliminării posibilelor tensiuni;

clarificarea definiției IA prin eliminarea anexei I care conține o listă detaliată a
abordărilor și tehnicilor de dezvoltare a IA care urmează să fie adaptate de către Comisie în
funcție de noile evoluții tehnologice;

extinderea domeniului de aplicare al propunerii de regulament pentru a include „sistemele
de IA preexistente” și componentele de IA ale sistemelor informatice de mari dimensiuni ale
spațiului de libertate, securitate și justiție;

introducerea unei dispoziții care să ateste că anumite decizii, în special acelea care au o
componentă morală și implicații juridice și sociale, rămân supuse doar controlului uman;

includerea unui mecanism de soluționare a litigiilor pentru organizațiile și cetățenii care
au suferit prejudicii ca urmare a oricărui sistem, a oricărei practici sau utilizări a IA care nu se
înscrie în domeniul de aplicare al propunerii de regulament.
Totodată, CESE s-a raliat propunerilor din avizul comun al Comitetului european pentru
protecția datelor (CEPD) și al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, prezentat mai jos,
cu privire la interdicțiile legate de identificarea biometrică în spațiile publice și private.
E. Comitetul Regiunilor
În sesiunea plenară din 1-2 decembrie 2021, Comitetul Regiunilor a analizat abordarea Uniunii
privind inteligența artificială, adoptând un aviz în acest sens. Acesta evidențiază rolul orașelor și
al regiunilor în stimularea investițiilor în IA și în promovarea încrederii în soluțiile bazate pe IA,
solicitând mai multă transparență și cerințe de informare mai stricte în ceea ce privește sistemele
de IA cu grad ridicat de risc. În acest context, Comitetul regretă că textul propunerii de
regulament nu face nicio trimitere la regiuni și orașe și propune o consultare adecvată a
autorităților locale și regionale în ceea ce privește utilizarea sistemelor IA cu grad ridicat de risc.
În același timp, un accent este pus asupra riscurilor majore legate de utilizarea sistemelor de IA
în procesele democratice (alegeri) și în efectuarea de punctaje sociale, acestea din urmă
trebuind să fie permise numai în scopuri specifice și întotdeauna sub supraveghere umană,
pentru a evita orice încălcare a dreptului la demnitate și nediscriminare, precum și a
valorilor egalității și justiției. Pe de altă parte, Comitetul propune ca regiunile și orașele să
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poată participa la supravegherea sistemelor de IA și raporta cu privire la punerea lor în
aplicare și solicită Comisiei Europene să ofere finanțare pentru campaniile publice pentru a
familiariza publicul larg cu utilizările și riscurile potențiale ale sistemelor de IA și pentru a
informa consumatorii cu privire la inteligența artificială. Comitetul Regiunilor atenționează
legiuitorul Uniunii și cu privire la posibila sarcină administrativă impusă de viitorul regulament
asupra întreprinderilor mici și mijlocii, dar și asupra autorităților locale și regionale.
4. Poziții ale altor organisme
La 18 iunie 2021, Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) și Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) au adoptat un aviz comun privind propunerea de
regulament în domeniul IA, subliniind o serie de aspecte critice de care legiuitorul Uniunii ar
trebui să țină seama, cum ar fi:
importanța introducerii cooperării internaționale în materie de aplicare a legii în domeniul
de aplicare al propunerii de regulament, pentru a elimina riscurile de eludare;
necesitatea clarificării „abordării bazate pe riscuri” și importanța alinierii riscurilor pentru
drepturile fundamentale la Regulamentul (UE) 2016/679 general privind protecția datelor și la
Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii
și privind libera circulație a acestor date;
necesitatea adaptării procedurii de evaluare a conformității, astfel încât părțile terțe să
efectueze întotdeauna evaluări ex ante ale conformității sistemelor de IA cu grad ridicat de risc;
extinderea interdicției de evaluare a comportamentelor sociale și la entitățile private;
interzicerea generală a oricărei utilizări a IA pentru recunoașterea automatizată a
trăsăturilor umane în spații accesibile publicului, cum ar fi recunoașterea facială, a mersului,
amprentelor, a ADN-ului, a vocii, a apăsării de taste și a altor semnale biometrice sau
comportamentale, în orice context;
interzicerea sistemelor de IA care utilizează date biometrice pentru a clasifica indivizii în
grupuri bazate pe etnie, sex, orientare politică sau sexuală sau pe alte criterii pentru care
discriminarea este interzisă în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene;
interzicerea utilizării IA pentru a deduce emoțiile unei persoane fizice;
desemnarea autorităților naționale de protecție a datelor drept autorități de supraveghere
în temeiul propunerii de regulament;
instituirea de garanții pentru independența Comitetului european pentru inteligența
artificială.
5. Poziții ale unor camere legislative naționale
Potrivit bazei de date IPEX, până în iunie 2022, din totalitatea camerelor parlamentare naționale
sesizate, douăsprezece finalizaseră procedura de control cu privire la propunerea de regulament
COM(2021)206; între acestea, nouă au declanșat procedura de dialog politic cu instituțiile UE,
comunicându-și pozițiile și celorlalte parlamente naționale: Camera Deputaților din Italia,
Senatul Țărilor de Jos, Camera Deputaților și Senatul din Cehia, Consiliul Federal (Bundesrat)
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din Germania, Camera Deputaților (Sejm) și Senatul din Polonia, Adunarea Republicii din
Portugalia și Adunarea Națională din Slovenia.
Comisia pentru transport, poștă și telecomunicații și Comisia pentru activități economice, comerț
și turism din Camera Deputaților, Parlamentul Italiei, au arătat mai întâi că inteligența
artificială este un termen general pentru o gamă largă de tehnologii care sunt acum puse în
aplicare în majoritatea sectoarelor socioeconomice și care se caracterizează, printre altele, printrun grad ridicat de autonomie de acțiune și o capacitate ridicată de procesare rapidă a unor
volume mari de date. Dar, utilizarea tot mai mare a IA prezintă o serie de riscuri care decurg din
specificațiile de proiectare ale unor anumite sisteme, din tipul de date introduse într-un sistem și
din rolul utilizatorilor finali în lanțul valoric. Aceste riscuri includ periclitarea siguranței
personale, lipsa de protecție a datelor personale, încălcări ale dreptului la intimitate și
discriminarea socială și economică. De aceea, un cadru juridic comun privind IA ar fi benefic
pentru minimizarea riscurilor amintite și pentru a asigura întreprinderilor libertatea de dezvoltare
a potențialului inovator, pentru a ține pasul cu concurenții globali din sectorul digital, în special
aceia din China și SUA. Ca atare, Camera Deputaților susține propunerea de regulament, în toate
elementele sale, cu două observații:

definiția „inteligenței artificiale” ar trebui extinsă pentru a cuprinde nu doar modul tehnic
de operare a sistemului informatic, ci și scopurile și caracteristicile specifice instrumentului,
inclusiv capacitatea sa de a imita funcții umane, aptitudini și comportamente;

domeniul de aplicare al definiției „inteligenței artificiale” ar trebui evaluat astfel încât să
se stabilească relevanța continuă pentru cele mai recente sisteme de IA și pentru domeniul de
aplicare al noului sistem de reglementare al unora dintre tehnologiile enumerate în anexa I,
pentru a asigura explicabilitatea, transparența și pentru a preveni incertitudinea juridică.
Adunarea Națională a Sloveniei a susținut propunerea Comisiei, considerând că oferă o
reglementare sistematică a diferitelor efecte ale inteligenței artificiale asupra societății. Aceasta a
apreciat că propunerea de regulament stabilește principalele aspecte ce țin de o reglementare
adecvată a sistemelor de IA, respectiv riscurile de încălcare a drepturilor și libertăților
fundamentale, riscurile legate de securitatea produselor și serviciilor, precum și necesitatea
asigurării clarității și predictibilității legislației în materia răspunderii individuale. Ca atare,
Slovenia sprijină un regim transparent și flexibil care s-ar putea adapta viitoarelor evoluții în
materie de IA, creând un mediu favorabil promovării inovării, în special pentru întreprinderile
mici și mijlocii. În acest sens, spațiile de testare a reglementării sunt binevenite, întrucât permit
dezvoltarea și producerea de prototipuri. Pe de altă parte, Slovenia propune o definire mai clară a
criteriilor ce stau la baza utilizării sistemelor de IA cu grad ridicat de risc, precum și separarea
cerințelor și criteriilor pentru sistemele de IA ca atare, de cerințele privind mediul în care acestea
funcționează. În plus, Slovenia a arătat un interes deosebit pentru explicabilitatea sistemelor de
IA, pentru utilizarea eficientă și eficace a IA în scopul ocrotirii siguranței publice, precum și
pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în acest domeniu.
Consiliul Federal al Germaniei (Bundesrat) salută faptul că, prin regulamentul propus,
Comisia intenționează să creeze un cadru juridic uniform și bazat pe riscuri privind IA, menit să
asigure dezvoltarea și utilizarea unor sisteme de IA sigure, de încredere și etice, care să fie
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compatibile cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu dreptul derivat al Uniunii privind
nediscriminarea și egalitatea. Ca atare, Bundesrat consideră necesar ca regulamentul să se
concentreze, înainte de orice, asupra capacităților sistemelor de IA de a soluționa aspecte
societale critice, cum ar fi protecția împotriva schimbărilor climatice, îmbunătățirea serviciilor de
sănătate ori siguranța rutieră. Pe de altă parte, susținând dezideratul Uniunii de a deveni un
model de reglementare pentru o IA de încredere la nivel global, Consiliul Federal atrage atenția
că reglementările trebuie redactate într-un mod precis și comprehensibil, astfel încât să nu se
creeze noi obstacole birocratice ori să nu rezulte o reglementare excesivă care să împiedice în
final inovația și cercetarea. Cu alte cuvinte, dispozițiile viitorului regulament în domeniul IA nu
trebuie să devină în niciun caz un dezavantaj competitiv pentru întreprinderile europene. În acest
sens, se arată că în Uniune există un decalaj anual de investiții în întreprinderile nou-înființate și
în IMM-urile din domeniul IA de 4-8 miliarde de euro comparativ cu China și SUA. Pentru
aceasta, viitorul regulament va trebui să contribuie la dezvoltarea și creșterea durabilă a
întreprinderilor nou înființate și a IMM-urilor inovatoare în domeniul IA.
Senatul Republicii Cehe, analizând fondul propunerii de regulament, a arătat că o atenție aparte
trebuie acordată riscurilor legate de utilizarea sistemelor de IA proiectate să creeze profiluri ori
punctaje pe bază de comportament social ori a acelora destinate identificării biometrice la
distanță; indiferent de justificarea utilizării lor, acestor sisteme pot genera încălcări ale
drepturilor și libertăților fundamentale și pot submina înseși fundamentele democrației. De
aceea, Senatul Cehiei consideră esențială definirea clară și transparentă a drepturilor și
obligațiilor furnizorilor și utilizatorilor de sisteme de IA, dar și instituirea unui control public
riguros asupra sistemelor existente și viitoare. Pe de altă parte, se arată că normele instituite nu
trebuie să împiedice în mod nejustificat cercetarea științifică asupra IA, să restrângă
competențele statelor membre ori să îngrădească cooperarea sau schimbul de informații cu
statele terțe.
Camera Deputaților din Parlamentul Republicii Cehe s-a arătat îngrijorată de faptul că
propunerea de regulament nu abordează chestiunea supravegherii în masă de către entitățile
private care pot stoca volume mari de date și a atras atenția asupra posibilității utilizării greșite a
tehnologiilor bazate pe IA de către autoritățile statului. În aceleași timp, Camera Deputaților
recomandă ca evaluările riscurilor pentru tehnologiile cu un impact semnificativ asupra vieții
umane să fie efectuate de o terță parte și nu de producătorii înșiși.
Senatul Poloniei sprijină inițiativa Comisiei Europene de reglementare a introducerii pe piață, a
punerii în funcțiune și a utilizării sistemelor de IA, într-un mod sigur și cu respectarea valorilor
care sunt importante pentru cetățenii Uniunii. În plus, acesta a arătat că este binevenită lista de
practici interzise cu privire la toate sistemele de IA a căror utilizare este considerată
inacceptabilă ca fiind contrară valorilor Uniunii. Cu toate acestea, Senatul exprimă îndoieli cu
privire la posibilitatea de a utiliza în mod excepțional identificarea biometrică la distanță în timp
real într-un spațiu public în scopul aplicării legii, fără autorizarea prealabilă a unui organ
jurisdicțional ori administrativ independent al unui stat membru. De asemenea, Senatul consideră
că viitorul regulament trebuie să țină seama de protecția mediului, dată fiind vasta utilizare a IA
în sectorul industrial.

28

Concluzii
În prezent, aproape nimeni nu mai contestă importanța crescută a inteligenței artificiale, atât în
viața de zi cu zi a oamenilor, cât și ca motor al creșterii economice, al competitivității, al
redresării după criza generată de pandemia de COVID-19, dar și ca factor esențial în așezarea
Uniunii pe o poziție de lider în materie de inovare la nivel global.
Abordarea Uniuni Europene vine în contextul în care aceasta este rămasă mult în urma Chinei și
Statelor Unite, state care exploatează cantități mari de date și investesc semnificativ în inteligența
artificială. Cu toate acestea, Uniunea dispune de o serie de avantaje, având o comunitate de
cercetare în domeniul IA de nivel mondial, antreprenori inovatori și întreprinderi nou-înființate
bazate pe descoperiri științifice, o industrie puternică, la care se adaugă o poziție de lider în
sectoarele prelucrării, sănătății, transporturilor și tehnologiilor spațiale, toate bazându-se pe IA.
Pentru a-și spori competitivitatea este necesar ca tehnologiile bazate pe IA să fie utilizate în
întreaga economie, motiv pentru care se impun creșteri de investiții și facilitarea accesului
tuturor utilizatorilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, la cele mai recente soluții
bazate pe IA.
Dar, inteligența artificială nu presupune doar oportunități, ci și riscuri, motiv pentru care Comisia
Europeană a inițiat o primă propunere de regulament în materia sistemelor de IA, menită a
introduce un set de norme armonizate care să stea la baza producerii, dezvoltării și utilizării
anumitor sisteme de IA cu grad ridicat de risc. Aceasta, aflată încă în procedură legislativă, cel
puțin până la finele lui 2022, instituie o serie de criterii și obligații cu scopul de a spori
transparența și de a minimiza riscurile la adresa siguranței și drepturilor fundamentale înainte ca
sistemele de IA să fie utilizate în cadrul UE.
Cu toate acestea, din analizele efectuate de statele membre, instituțiile Uniunii și organismele
sale consultative au reieșit o serie de aspecte care rămân de clarificat în perspectiva adoptării
propunerii de regulament. Acestea privesc însăși definiția „inteligenței artificiale”, întinderea
obligațiilor furnizorilor (inclusiv a importatorilor) și utilizatorilor de sisteme de IA, dar și
chestiuni mai sensibile, care derivă din impactul noilor tehnologii asupra drepturilor
fundamentale, cum ar fi utilizarea de IA pentru realizarea de punctaje sociale, pentru
categorisirea persoanelor prin aprecierea rasei, grupului etnic, sexului sau vârstei ori pentru
recunoașterea biometrică în spații publice.
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