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10.2.2020 B9-0094/1

Poprawka 1
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0094/2020
Petra De Sutter
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz 
swobodnego przepływu towarów i usług

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
potencjał zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w celu świadczenia 
konsumentom innowacyjnych i 
udoskonalonych usług, w tym nowych 
usług cyfrowych, takich jak wirtualni 
asystenci i wirtualni doradcy; uważa 
jednak, że gdy konsumenci wchodzą w 
kontakt z systemem, który automatyzuje 
proces podejmowania decyzji, powinni być 
należycie poinformowani o tym, w jaki 
sposób ten system działa, jak dotrzeć do 
człowieka dysponującego uprawnieniami 
decyzyjnymi oraz w jaki sposób można 
kontrolować i korygować decyzje 
podejmowane przez system;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
potencjał zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji w celu świadczenia 
konsumentom innowacyjnych i 
udoskonalonych usług, w tym nowych 
usług cyfrowych, takich jak wirtualni 
asystenci i wirtualni doradcy; uważa 
jednak, że gdy konsumenci wchodzą w 
kontakt z systemem, który w znacznym 
stopniu automatyzuje proces 
podejmowania decyzji, powinni być 
należycie poinformowani o istnieniu 
takiego systemu, o związanych z nim 
procesach, o powodach jego 
wprowadzenia, sposobie jego działania i o 
możliwym wyniku, o tym, jak dotrzeć do 
człowieka dysponującego uprawnieniami 
decyzyjnymi oraz w jaki sposób można 
kontrolować decyzje podejmowane przez 
ten system oraz skutecznie je 
kwestionować i korygować w nieodległym 
czasie, w sposób bezstronny, łatwo 
zrozumiały, ustandaryzowany i dostępny;
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10.2.2020 B9-0094/2

Poprawka 2
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0094/2020
Petra De Sutter
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz 
swobodnego przepływu towarów i usług

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Zrównoważony rozwój
5a. podkreśla, że w przypadku 
przyznawania funduszy UE na rzecz 
zautomatyzowanych systemów 
podejmowania decyzji w sposób 
priorytetowy należy traktować kwestię 
rozwoju algorytmicznych systemów 
podejmowania decyzji w odniesieniu do 
rejestrowania i monitorowania skutków i 
zmian środowiskowych lub w odniesieniu 
do optymalizacji i ograniczenia zużycia 
energii i zasobów;
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10.2.2020 B9-0094/3

Poprawka 3
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0094/2020
Petra De Sutter
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz 
swobodnego przepływu towarów i usług

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. podkreśla potrzebę poddawania 
aplikacji ocenie ryzyka uwzględniającej 
ekologiczną, ekonomiczną i społeczną 
zrównoważoność w fazie projektowania i 
wykorzystywania systemów 
algorytmicznych, a także apeluje o 
obowiązek ujawniania owej oceny wpływu 
środowiskowego, w tym śladu 
energetycznego;
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10.2.2020 B9-0094/4

Poprawka 4
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0094/2020
Petra De Sutter
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz 
swobodnego przepływu towarów i usług

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zauważa, że od ponad 30 lat 
dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za 
produkty12 stanowi cenne zabezpieczenie 
chroniące konsumentów przed szkodami 
spowodowanymi wadliwymi produktami; 
dostrzega wyzwanie, jakim jest ustalenie 
odpowiedzialności w przypadku, gdy 
przyczyną szkody poniesionej przez 
konsumenta są autonomiczne procesy 
podejmowania decyzji; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu tej dyrektywy i 
rozważenia możliwości dostosowania 
takich pojęć jak szkoda, której przyczyną 
jest produkt, i wada produktu, a także 
dostosowania przepisów dotyczących 
ciężaru dowodu; wzywa Komisję do 
przedstawienia w razie potrzeby wniosków 
dotyczących aktualizacji tych pojęć i 
przepisów;

_________________
12 Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 
lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących odpowiedzialności za 
produkty wadliwe (Dz.U. L 210 z 
7.8.1985, s. 29).

8. zauważa, że od ponad 30 lat 
dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za 
produkty12 stanowi cenne zabezpieczenie 
chroniące konsumentów przed szkodami 
spowodowanymi wadliwymi produktami; 
dostrzega wyzwanie, jakim jest ustalenie 
odpowiedzialności w przypadku, gdy 
przyczyną szkody poniesionej przez 
konsumenta są autonomiczne procesy 
podejmowania decyzji; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu tej dyrektywy i 
rozważenia możliwości dostosowania 
takich pojęć jak „produkt”, „szkoda” i 
„wada”, a także odwrócenia ciężaru 
dowodu w odniesieniu do 
zautomatyzowanych procesów 
podejmowania decyzji; wzywa Komisję do 
przedstawienia w razie potrzeby wniosków 
dotyczących aktualizacji tych pojęć i 
przepisów;

________________
12 Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 
lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących odpowiedzialności za 
produkty wadliwe (Dz.U. L 210 z 
7.8.1985, s. 29).
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10.2.2020 B9-0094/5

Poprawka 5
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0094/2020
Petra De Sutter
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz 
swobodnego przepływu towarów i usług

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że aby ocenić, czy 
produkty posiadające zautomatyzowane 
zdolności decyzyjne są zgodne z 
odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, 
algorytmy stanowiące podstawę tych 
zdolności muszą być odpowiednio 
przejrzyste i zrozumiałe dla organów 
nadzoru rynku; zwraca się do Komisji o 
ocenę, czy organom nadzoru rynku należy 
przyznać dodatkowe uprawnienia w tym 
zakresie;

14. podkreśla, że aby ocenić, czy 
produkty posiadające zautomatyzowane 
zdolności decyzyjne są zgodne z 
odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, 
algorytmy, dokumentacja dotycząca 
oprogramowania i zbiory danych 
stanowiące podstawę tych zdolności muszą 
być odpowiednio przejrzyste i w pełni 
dostępne dla organów nadzoru rynku, a 
przepisy dotyczące dochowania tajemnicy 
handlowej muszą być przestrzegane; 
zwraca się do Komisji o ocenę, czy 
organom nadzoru rynku należy przyznać 
dodatkowe uprawnienia w tym zakresie;
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10.2.2020 B9-0094/6

Poprawka 6
Alexandra Geese
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji B9-0094/2020
Petra De Sutter
w imieniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Zautomatyzowane procesy decyzyjne: zagwarantowanie ochrony konsumenta oraz 
swobodnego przepływu towarów i usług

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. apeluje o ustanowienie 
europejskich i krajowych centrów 
kompetencji oraz wytycznych dla 
krajowych organów nadzoru, aby mogły 
one kontrolować, testować i oceniać 
zautomatyzowane procesy podejmowania 
decyzji, a jednocześnie udostępniać 
techniczną i metodologiczną wiedzę 
fachową poprzez przyjmowanie norm 
publicznych, w ramach szkoleń i za 
pomocą ustrukturyzowanych wytycznych 
pochodzących od interdyscyplinarnych 
zespołów badawczych;

Or. en


