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KONGRES USA DEBATUJE NAD REGULACJĄ WS.
DEEPFAKE
Amerykańska regulacja, która ma za zadanie przeciwdziałać deepfake'owym treściom jest rozważana
w Kongresie USA i może zostać włączona do ustawy budżetowej.
Senatorowie USA Rob Portman oraz Brian Schatz zaproponowali dołączenie Deepfake Report Act jako
poprawki do Senate’s FY 2021 National Defense Authorization Act (NDAA). Regulacja ta nakazuje
Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) przeprowadzanie corocznych badań nad
deepfake'ami i innymi podobnymi materiałami dla celów bezpieczeństwa narodowego, w tym ochrony
wyborów – czytamy na oﬁcjalnej stronie senatora Roba Portmana.
Przepisy wymagają od DHS oceny technologii używanej do generowania zaawansowanych deep
fake'ów, ich wykorzystywania przez podmioty zagraniczne i krajowe, a także dostępnych środków
zaradczych, aby pomóc decydentom politycznym i społeczeństwu lepiej zrozumieć to zagrożenie.
„Ponieważ sztuczna inteligencja szybko staje się nieodłączną częścią naszej gospodarki i
społeczeństwa, zagrożenia oparte na AI, takie jak deepfake, stają się coraz większym zagrożeniem dla
naszej demokracji” – podkreślił Rob Portman. – „Sprostanie wyzwaniom związanym z deepfake
wymagać będzie od decydentów zmierzenia się z ważnymi pytaniami dotyczącymi swobód
obywatelskich i prywatności”. Równocześnie senator wezwał pozostałych przedstawicieli Senatu USA
do poparcia tej koncepcji. Podobne stanowisko reprezentuje Brian Schatz, który stanowczo podkreślił,
że zmanipulowane treści mogą mieć wpływ na bezpieczeństwa państwa, a także podważyć
fundamentalne założenia demokracji. „Zaproponowana przez nas nowelizacja nakazuje rządowi
federalnemu przywiązanie większej wagi do tematu z zakresu i wpływu technologii deepfake. To
ważny krok w walce z dezinformacją” – stwierdził amerykański senator.
W tym miejscu warto podkreślić, że pojęcie „deepfake” odnosi się do cyfrowo zmanipulowanych treści
(obrazów, dźwięków, wideo), do których obróbki wykorzystano sztuczną inteligencję. Tego typu
materiały wyglądają tak, jakby były prawdziwe i miały miejsce w rzeczywistości.
„Świadomość technologii deepfake rośnie wśród ogółu społeczeństwa” - powiedział na łamach
DefenseOne Matthew F. Ferraro, doradca WilmerHale LLP. Jak zaznaczył, wynika to z faktu szybkiego
rozwoju technologii.
Według eksperta obecny stan regulacji wobec tego typu zagrożeń „pozostaje zmienny”. Podkreślił, że
w Kongresie znajduje się obecnie około 5 ustaw dotyczących deepfake. Podobna sytuacja ma miejsce
na poziomie ustawodawstwa stanowego. Tylko w ostatnim roku Kalifornia, Teksas i Wirginia uchwaliły
własne prawa odnoszące się do zagrożenia, jakim jest technologia Deepfake..
„Są to ważne decyzje polityczne, zwłaszcza w kontekście wyborów w 2020 roku, sztucznej inteligencji
i fake news – zaznaczył Matthew F. Ferraro, cytowany przez DefenseOne.

