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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Prawnej, 
jako komisji przedmiotowo właściwej

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że korzystanie z nowo pojawiających się technologii cyfrowych, 
takich jak sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy i usług czy robotyka, będzie nadal 
odgrywać coraz większą rolę w naszym codziennym życiu; 

B. mając na uwadze, że takie nowo powstające technologie cyfrowe mogą przyczynić się 
do rozwoju innowacji w wielu sektorach oraz przynieść korzyści konsumentom dzięki 
innowacyjnym produktom i usługom, przedsiębiorstwom, w szczególności 
przedsiębiorstwom typu start-up, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom (MŚP), dzięki optymalizacji działania i większej konkurencyjności, 
a także administracji publicznej poprzez ulepszone, bardziej sprzyjające włączeniu 
społecznemu i dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi publiczne;

C. mając na uwadze, że stosowanie, wprowadzanie i rozwój AI i innych nowo 
powstających technologii cyfrowych mogą również stwarzać ryzyko i problemy w 
obecnych ramach odpowiedzialności za produkt, które niekoniecznie są dostosowane do 
takich nowych zastosowań, a tym samym mogą osłabiać zaufanie i ochronę 
konsumentów;

D. mając na uwadze, że bezpieczeństwo produktów i odpowiedzialność za produkt są 
dwoma uzupełniającymi się mechanizmami, służącymi realizacji tego samego celu 
polityki, jakim jest funkcjonowanie jednolitego rynku towarów i usług, oraz że w 
niniejszej opinii zawarto propozycje możliwych dostosowań unijnych ram 
odpowiedzialności w świetle rosnącego znaczenia nowo pojawiających się technologii 
cyfrowych;

E. mając na uwadze, że solidne mechanizmy odpowiedzialności uruchamiające proces 
naprawy szkody przyczyniają się do lepszej ochrony obywateli i konsumentów przed 
szkodą oraz budowy zaufania do nowo pojawiających się technologii cyfrowych, a 
jednocześnie zapewniają przedsiębiorstwom, w szczególności przedsiębiorstwom typu 
start-up, mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), 
pewność prawa i dzięki temu umożliwiają im wprowadzanie innowacji; 

F. mając na uwadze, że aby wzbudzić akceptację, wynikające z AI teoretyczne korzyści 
powinny również skutecznie przyczyniać się do dobrobytu i rozwoju;

G. mając na uwadze, że za podstawę przyszłego europejskiego prawodawstwa należy 
uznać sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat wpływu sztucznej inteligencji, internetu 
rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność1 oraz białą księgę w sprawie 

1 COM (2020)0064.
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sztucznej inteligencji pt. „Europejskie podejście do doskonałości i zaufania”2;

1. z zadowoleniem przyjmuje przyjęty przez Komisję cel polegający na dostosowaniu 
unijnych ram prawnych do nowych osiągnięć technologicznych, wdrożeń i zastosowań 
AI oraz innych nowo powstających technologii cyfrowych, aby zapewnić w ten sposób 
wysoki poziom ochrony konsumentów przed szkodą wynikającą z nowych technologii 
opartych na sztucznej inteligencji, robotyce i technologiach pokrewnych, a jednocześnie 
zachować równowagę z celem zakładającym cyfryzację produktów przemysłowych i 
konsumpcyjnych i wspieranie innowacji technologicznych;

2. apeluje do Komisji o aktualizację istniejących ram odpowiedzialności, w szczególności 
dyrektywy Rady 85/374/EWG3 (dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty), 
aby dostosować je do świata cyfrowego; 

3. wzywa Komisję, by dokonała przeglądu dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
produkty, podejmując wyzwania związane z nowymi technologiami cyfrowymi, takimi 
jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy i robotyka, żeby w ten sposób zapewnić 
obywatelom i konsumentom wysoki poziom skutecznej ochrony oraz pewność prawa i 
uniknąć przy tym wysokich kosztów i zagrożeń dla MŚP i przedsiębiorstw typu start-
up;

4. podkreśla, że wszelkie aktualizacje ram odpowiedzialności za produkt powinny iść w 
parze z aktualizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE4 
(dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa produktów), aby mieć pewność, że w systemach 
AI stosuje się zasady uwzględniania bezpieczeństwa i ochrony już na etapie 
projektowania;

5. podkreśla, że wszelkie zmiany istniejących ram odpowiedzialności powinny mieć na 
celu dalszą harmonizację przepisów dotyczących odpowiedzialności i ochrony 
konsumentów, aby zapewnić równe warunki działania oraz uniknąć różnic w ochronie 
konsumentów i rozdrobnienia jednolitego rynku;

6. zwraca się do Komisji o ocenę, czy rozporządzenie w sprawie ogólnej 
odpowiedzialności za produkty mogłoby przyczynić się do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla jednak, że należy zadbać o to, by regulacje unijne ograniczały się do jasno 
określonych problemów, w przypadku których istnieją wykonalne rozwiązania, i 
pozostawiały miejsce na dalszy rozwój technologiczny, w tym rozwój oparty na 
wolnym i otwartym oprogramowaniu; podkreśla, że powinno się to odbywać z pełnym 
poszanowaniem obowiązującego prawodawstwa, w tym dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/7905;

7. wzywa Komisję, aby zaktualizowała ramy odpowiedzialności za produkt, 

2 COM(2020)0065.
3 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).
4 Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów (Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4).
5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).
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uwzględniając szczególne wyzwania, jakie przed przepisami dotyczącymi 
odpowiedzialności stawia cyfryzacja; uważa, że problemy mogą się pojawić na 
przykład ze względu na to, że produkty są ze sobą wzajemnie połączone, zależne od 
danych lub narażone na cyberryzyko; 

8. podkreśla w szczególności, że koniecznie należy uwzględnić procesy zachodzące w 
zastosowaniach AI, które mogą nie być dobrze udokumentowane lub mogą występować 
autonomicznie po wprowadzeniu produktu na rynek;

9. wzywa Komisję, aby wyjaśniła definicję „produktów” zgodnie z dyrektywą w sprawie 
odpowiedzialności za produkty, określając, czy w zakres jej stosowania wchodzą treści 
cyfrowe i usługi cyfrowe, oraz rozważyła dostosowanie takich pojęć jak „producent”, 
„szkoda” i „wada”; podkreśla, że należy uwzględnić przy tym dorobek prawny w 
dziedzinie praw konsumenta, w szczególności obowiązującą dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/7706 (dyrektywa o treściach cyfrowych) oraz 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/7717 (dyrektywa w sprawie 
sprzedaży towarów); 

10. zaleca, by nie przyznawać AI własnej osobowości prawnej; zwraca się do Komisji, aby 
zbadała również, czy należy dokonać przeglądu ram odpowiedzialności za produkt w 
celu skutecznej ochrony poszkodowanych i wypłaty im odszkodowania w przypadku 
zakupu produktów w pakiecie z powiązanymi usługami, a także by uznała, że 
konsumenci mogą racjonalnie oczekiwać stosowania wobec produktów cyfrowych 
zasad uwzględniania ochrony prywatności i bezpieczeństwa już na etapie 
projektowania;

11. podkreśla, że internetowe platformy handlowe, działające w łańcuchu dostaw jako 
importerzy lub dostawcy produktów sprzedawanych przez internet, są objęte zakresem 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty i w związku z tym odpowiadają 
za szkodę spowodowaną wadą sprzedanych przez siebie produktów, z wyjątkiem 
przypadków, w których działają jako dostawca i producent został zidentyfikowany 
zgodnie z odpowiednimi przepisami dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
produkty;

12. apeluje do Komisji o ocenę, w ścisłym związku z ewentualnymi odpowiednimi 
zmianami unijnych ram bezpieczeństwa, czy pojęcie „czasu, w którym produkt został 
wprowadzony do obrotu” nadaje się do zastosowania w przypadku nowo pojawiających 
się technologii cyfrowych, oraz czy obowiązki i odpowiedzialność producenta mogą 
wykraczać poza to pojęcie, z uwagi na to, że produkty oparte na AI mogą zostać 
zmienione lub zmodyfikowane pod kontrolą producenta po wprowadzeniu ich do 
obrotu, co może spowodować powstanie wady i wynikającą z niej szkodę;

13. podkreśla, że należy zadbać o sprawiedliwe i skuteczne przypisanie odpowiedzialności 
w łańcuchu transakcji handlowych, aby możliwe było obarczenie odpowiedzialnością w 

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych 
aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 1).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych 
aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE 
i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.U. L 136 z 22.5.2019, s. 28).
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najbardziej odpowiedni sposób; podkreśla, że ze względu na złożoność, połączalność i 
nieprzejrzystość produktów opartych na AI i nowych technologiach konsumentom 
może być trudno udowodnić, jaka wada produktu spowodowała szkodę, ponieważ nie 
można założyć, że konsumenci posiadają wszystkie niezbędne informacje lub 
szczególną wiedzę techniczną; 

14. podkreśla w związku z tym, jak istotne jest, aby konsumenci, którzy ponieśli szkodę lub 
których mienie zostało uszkodzone, mogli udowodnić, że szkodę spowodowała wada 
produktu, nawet jeśli w grę wchodzi oprogramowanie dostarczone przez stronę trzecią 
lub trudno jest wykryć przyczynę wady, na przykład gdy produkty stanowią element 
złożonego, wzajemnie połączonego środowiska internetu rzeczy;

15. wzywa Komisję, aby rozważyła zmianę przepisów regulujących ciężar dowodu 
dotyczącego szkody wynikającej z nowo powstających technologii cyfrowych w jasno 
określonych przypadkach i po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny, żeby dać 
konsumentom, którzy ponieśli szkodę lub których mienie zostało uszkodzone, 
możliwość obrony przysługujących im praw i zarazem zapobiec nadużyciom i zapewnić 
przedsiębiorstwom pewność prawa, a także aby zagwarantować sprawiedliwość i 
złagodzić asymetrie wpływające na sytuację poszkodowanych stron;

16. zwraca się do Komisji, aby oceniła, czy możliwe jest nałożenie na producentów nowo 
powstających technologii cyfrowych obowiązku wyposażania ich produktów w środki 
służące do zapisu informacji o działaniu technologii, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi ochrony danych i zasadami ochrony tajemnicy handlowej, z 
uwzględnieniem m.in. prawdopodobieństwa zmaterializowania się ryzyka związanego z 
technologią, tego, czy taki obowiązek jest odpowiedni i proporcjonalny, oraz 
technicznej wykonalności i kosztów tej technologii; proponuje, aby niewywiązanie się z 
tego obowiązku lub odmowa udzielenia danemu konsumentowi rozsądnego dostępu do 
tych informacji skutkowały powstaniem wzruszalnego domniemania odpowiedzialności 
producenta;

17. podkreśla, że w istniejących ramach odpowiedzialności konieczne jest przyjęcie 
podejścia do AI opartego na ryzyku, uwzględniającego różne poziomy ryzyka dla 
konsumentów w konkretnych sektorach i zastosowaniach AI; podkreśla, że takie 
podejście, które może obejmować kilka poziomów ryzyka, powinno opierać się na 
jasnych kryteriach i odpowiedniej definicji wysokiego ryzyka oraz zapewniać pewność 
prawa;

18. ponadto uważa, że podmioty zaangażowane na różnych etapach opracowywania, 
wdrażania i stosowania systemów opartych na AI powinny być rozliczane 
proporcjonalnie do ich odpowiedzialności w ramach stosunków wewnętrznych; 
podkreśla jednak, że należy zagwarantować solidarną odpowiedzialność tych różnych 
podmiotów wobec strony, która doznała szkody lub której mienie zostało uszkodzone; 
sugeruje poprawę identyfikowalności produktów, na przykład za pomocą wykorzystania 
technologii rozproszonego rejestru, takich jak łańcuch bloków, aby łatwiej można było 
wskazać osoby zaangażowane na różnych etapach;

19. podkreśla, że dla zapewnienia odpowiedniego, skutecznego i sprawiedliwego 
przypisania odpowiedzialności w ramach mechanizmów odpowiedzialności kluczowe 
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znaczenie mają wyjaśnialność, interpretowalność i identyfikowalność systemów AI;

20. zwraca się do Komisji, aby skrupulatnie oceniła wprowadzenie odrębnego, a 
jednocześnie uzupełniającego rygorystycznego reżimu odpowiedzialności za systemy 
AI, w których występuje wysokie ryzyko wyrządzenia szkody osobie lub osobom lub 
ich mieniu w sposób losowy i niemożliwy do przewidzenia, z uwzględnieniem m.in. 
jego prawdopodobnego wpływu na ochronę obywateli i konsumentów przed szkodą, 
zdolności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, do innowacji, spójności unijnych ram 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności oraz zasad pomocniczości i proporcjonalności; 
uważa, że system ten powinien zapewniać poszkodowanym skuteczną rekompensatę za 
szkodę spowodowaną przez systemy wykorzystujące AI;

21. wzywa Komisję, aby zaproponowała konkretne środki, takie jak rejestr przypadków 
odpowiedzialności za produkt, w celu zwiększenia przejrzystości i monitorowania 
wadliwych produktów znajdujących się w obrocie w UE; podkreśla, że jest to niezbędne 
do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w związku z produktami, 
które można nabyć, i wysokiego poziomu informacji o tych produktach.
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