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Τον Απρίλιο του 2021, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
Πρόταση-Κανονισμό για τη
ρύθμιση και θέσπιση
εναρμονισμένων κανόνων
αναφορικά με την τεχνητή
νοημοσύνη, με στόχο την εγγύηση
της ασφάλειας και των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των
πολιτών και των επιχειρήσεων και
με ταυτόχρονη ενίσχυση της
αποδοχής της τεχνητής
νοημοσύνης, των επενδύσεων και
της καινοτομίας σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αποτελεί καίριο ζήτημα η
νομοθετική ρύθμιση της τεχνητής
νοημοσύνης, καθώς με αυτόν τον
τρόπο θα μπορέσει να συνυπάρξει
αρμονικά με τη νομοθεσία της
προστασίας των προσωπικών
δεδομένων.

Η Προστασία των
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων ως
προτεραιότητα  



Σκοπός του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου είναι η
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς με τη
θέσπιση ενιαίου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη, την
εμπορία και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με
τις αξίες της Ένωσης. 
Σε κάθε περίπτωση ο Κανονισμός επιδιώκει σκοπούς
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, ήτοι υψηλό επίπεδο
προστασίας της υγείας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών σχετικών με την τεχνητή
νοημοσύνη. 

Οι νέοι κανόνες θα έχουν άμεση και όμοια εφαρμογή σε όλα τα
κράτη μέλη, έτσι ώστε να μην προκύψει κατακερματισμός της
εσωτερικής αγοράς και τυχόν ανασφάλεια δικαίου. 

Οι εν λόγω κανόνες ακολουθούν μια προσέγγιση με βάση τον
κίνδυνο που δημιουργείται από την αξιοποίηση της τεχνητής
νοημοσύνης, ως κάτωθι: 

Διαβαθμίσεις του Κινδύνου

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ

ΥΨΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ



Μη αποδεκτό κίνδυνο ενέχουν τα συστήματα τεχνητής
νοημοσύνης, τα οποία θεωρείται ότι συνιστούν σαφή απειλή
για την ασφάλεια, τον βιοπορισμό και τα δικαιώματα των
ατόμων, όπως είναι συστήματα ή εφαρμογές που χειραγωγούν
την ανθρώπινη συμπεριφορά για να παρακάμψουν την
ελεύθερη βούληση των χρηστών και συστήματα που
επιτρέπουν την «κοινωνική βαθμολόγηση» από τις
κυβερνήσεις.

Επεξήγηση Διαβαθμίσεων

Υψηλό κίνδυνο ενέχουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης
στα οποία περιλαμβάνεται η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης
που χρησιμοποιείται ιδίως στις υποδομές ζωτικής σημασίας,
στην εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση, στα
κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας των προϊόντων, στην
απασχόληση, στη διαχείριση εργαζομένων και στην πρόσβαση
στην αυτοαπασχόληση, στις βασικές ιδιωτικές και δημόσιες
υπηρεσίες, στην επιβολή του νόμου, στη διαχείριση της
μετανάστευσης, του ασύλου και των συνοριακών ελέγχων
καθώς και στην απονομή δικαιοσύνης και στις δημοκρατικές
διαδικασίες. Τέτοιου είδους συστήματα θα υπόκεινται σε
αυστηρές υποχρεώσεις προτού επιτραπεί η διάθεσή τους στην
αγορά. Σημειωτέων ότι όλα τα συστήματα εξ αποστάσεως
βιομετρικής ταυτοποίησης θεωρούνται υψηλού κινδύνου και
υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις, ενώ η χρήση τους σε
πραγματικό χρόνο σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους για
σκοπούς επιβολής του νόμου καταρχήν απαγορεύεται με
ελάχιστες εξαιρέσεις.



Επεξήγηση 
Διαβαθμίσεων

Περιορισμένο κίνδυνο ενέχουν
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα
οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένες
υποχρεώσεις διαφάνειας.

Ελάχιστο κίνδυνο ενέχουν εφαρμογές
όπως βιντεοπαιχνίδια βασισμένα στην
τεχνητή νοημοσύνη ή φίλτρα
ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, των
οποίων, σύμφωνα με την πρόταση της
επιτροπής, θα επιτρέπεται η ελεύθερη
χρήση τους. Το σχέδιο Κανονισμού δεν
παρεμβαίνει σε αυτή την κατηγορία,
καθώς αυτά τα συστήματα
συνεπάγονται μόνο ελάχιστο ή μηδενικό
κίνδυνο για τα δικαιώματα και την
ασφάλεια των πολιτών. 



Τέλος, σχετικά με τη
διακυβέρνηση, η Επιτροπή
προτείνει οι εθνικές αρμόδιες
αρχές εποπτείας της αγοράς να
εποπτεύουν τους νέους κανόνες,
ενώ η δημιουργία ενός
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνητής
Νοημοσύνης θα διευκολύνει την
εφαρμογή τους και θα προωθήσει
την ανάπτυξη προτύπων για την
Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Επιπλέον, προτείνονται
εθελοντικοί κώδικες δεοντολογίας
για την τεχνητή νοημοσύνη μη
υψηλού κινδύνου, καθώς και
ρυθμιστικά πλαίσια για τη
διευκόλυνση της υπεύθυνης
καινοτομίας.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Τεχνητής Νοημοσύνης


