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Przepisy prawa cywilnego dotyczące robotyki
Komisja Prawna (JURI) złożyła sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji Europejskiej w sprawie prawa
cywilnego i etycznych aspektów robotyki. W sprawozdaniu komisja JURI wzywa do ustanowienia
prawodawstwa UE przewidującego utworzenie rejestru robotów, powołanie unijnej agencji ds.
robotyki oraz ustalenie zasad odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez roboty.
Takie przepisy powinny zostać uzupełnione poprzez kodeksy postępowania etycznego.

Kontekst
W styczniu 2015 r. komisja JURI postanowiła powołać grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z
rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w UE, ze szczególnym naciskiem na aspekty prawa cywilnego. W
okresie od maja 2015 r. do września 2016 r. odbyło się 10 posiedzeń grupy, która wysłuchała opinii szeregu
zainteresowanych stron, naukowców i prawników. W czerwcu 2016 r. Dział Prognoz Naukowych Biura Analiz
Parlamentu Europejskiego (EPRS) opublikował ekspertyzę na temat etycznych aspektów systemów cyber-
fizycznych (CPS). CPS to inteligentne systemy robotyczne połączone z internetem przedmiotów lub systemy
techniczne połączonych w sieć komputerów, robotów i sztucznej inteligencji, które wchodzą w interakcję ze
światem fizycznym. Przykłady obejmują samochody automatyczne i drony, a także roboty stosowane w
opiece medycznej, takie jak urządzenia wspierające osoby niepełnosprawne, oraz w rolnictwie. W
ekspertyzie tej zwrócono uwagę na potencjalne zagrożenia związane z rozwojem robotyki, w tym na takie
aspekty jak zatrudnienie, ochrona prywatności, bezpieczeństwo i odpowiedzialność cywilna.

Stanowisko Komisji Prawnej
W styczniu 2017 r. komisja JURI przyjęła sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie
przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki. Opinie wydały dwie komisje zaangażowane, TRAN i LIBE, a
także komisje IMCO, ENVI, ITRE oraz EMPL. W sprawozdaniu wzywa się Komisję do uchwalenia
prawodawstwa UE definiującego „inteligentnego robota” jako robota, który posiada autonomię dzięki
wykorzystaniu czujników i/lub wzajemnych połączeń z otoczeniem, posiada co najmniej niewielki nośnik
fizyczny, dostosowuje swoje zachowanie i działania do otoczenia, a także nie może być określony jako „żywa
istota” w sensie biologicznym. W sprawozdaniu proponuje się wprowadzenie systemu rejestracji
zaawansowanych robotów, który podlegałby odpowiedzialności unijnej agencji ds. robotyki i sztucznej
inteligencji. Taka agencja mogłaby także wspierać podmioty publiczne wiedzą techniczną, etyczną i prawną w
dziedzinie robotyki. W odniesieniu do odpowiedzialności za szkody spowodowane przez roboty, komisja JURI
proponuje w sprawozdaniu, by odpowiedzialność opierała się na odpowiedzialności obiektywnej
(odpowiedzialności bez winy) albo na podejściu do zarządzania ryzykiem (odpowiedzialność osoby, która była
w stanie zminimalizować zagrożenia). Odpowiedzialność powinna być proporcjonalna do rzeczywistego
poziomu poleceń wydanych robotowi i stopnia jego autonomii. Przepisy dotyczące odpowiedzialności można
by uzupełnić o obowiązkowy system ubezpieczenia dla użytkowników robotów, a także o fundusz
kompensacyjny służący do wypłaty odszkodowania w przypadku gdy polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje
ryzyka.

Kwestie etyczne
W sprawozdaniu tym zaproponowano, by do rezolucji załączyć dwa projekty kodeksów postępowania –
kodeks postępowania etycznego dla inżynierów w dziedzinie robotyki oraz kodeks mający zastosowanie do
komisji etycznych ds. badań. W pierwszym kodeksie przewidziano cztery zasady etyczne w dziedzinie
robotyki: 1) – wspaniałomyślność (roboty powinny służyć najlepszemu interesowi człowieka); 2) brak złych
zamiarów (roboty nie mogą działać na szkodę człowieka); 3) autonomia (interakcja człowieka z robotami
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powinna być dobrowolna); 4) sprawiedliwość (korzyści płynące z robotyki powinny być sprawiedliwie
rozłożone).

Zbliżające się konsultacje społeczne
Komisja Prawna Parlamentu wystąpiła o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przepisów
prawa cywilnego dotyczących robotyki. Konsultacje te przygotował Wydział Europejskiej Wartości Dodanej
(EAVA) Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS), a ich przebieg jest koordynowany przez Komisję
Prawną Parlamentu. Konsultacje potrwają do kwietnia 2017 r., przy czym będą wykorzystane odrębne
kwestionariusze: ogólny oraz dla ekspertów. Przewiduje się, że wyniki konsultacji zostaną ogłoszone jesienią
2017 r.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych : 2015/2103(INL); Komisja przedmiotowo
właściwa: JURI (komisja zaangażowana – art. 54 Regulaminu: TRAN, LIBE); Sprawozdawczyni komisji
opiniodawczej: Mady Delvaux (S&D, Luksemburg)

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/subject-files.html?id=20170202CDT01121
https://opinio.secure.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_robotics
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2103(INL)&l=en

	Kontekst
	Stanowisko Komisji Prawnej
	Kwestie etyczne

	Zbliżające się konsultacje społeczne

