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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 wytyczne etyczne, takie jak zasady przyjęte przez grupę ekspertów 
wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, stanowią dobry punkt wyjścia, ale nie są 
wystarczające, aby zapewnić uczciwe działanie przedsiębiorstw i zagwarantować 
skuteczną ochronę konsumentów;

Zakres
1. podkreśla, że istotne jest, by ramy regulacyjne UE dotyczące aspektów etycznych 

sztucznej inteligencji (SI), robotyki i powiązanych z nimi technologii miały 
zastosowanie, gdy konsumenci w Unii są użytkownikami systemu algorytmicznego, są 
objęci systemem algorytmicznym, taki system jest na nich ukierunkowany lub są 
kierowani do systemu algorytmicznego, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności 
przez podmioty opracowujące, sprzedające lub wykorzystujące ten system; uważa 
ponadto, że w trosce o pewność prawa ustalone zasady powinny być stosowane w 
odniesieniu do wszystkich podmiotów opracowujących i w całym łańcuchu wartości, a 
mianowicie na etapach opracowywania, wdrażania i wykorzystywania odpowiednich 
technologii i ich składników, a także powinny gwarantować najwyższy poziom ochrony 
konsumentów; ponownie podkreśla znaczenie wartości Unii, o których mowa w 
traktatach, w odniesieniu do znaczenia ochrony danych osobowych i wyraźnej, 
świadomej zgody, oraz  proponuje, by zasady te uwzględniały wnioski wyciągnięte z 
wdrażania rozporządzenia (UE) 2016/6791 (RODO), uznawanego za ogólnoświatowy 
punkt odniesienia; uważa, że dla egzekwowania przyszłych ram regulacyjnych UE istotne 
znaczenie ma przedstawiciel prawny mający siedzibę w Unii, do którego można by 
skierować wniosek, na przykład w celu umożliwienia konsumentom dochodzenia 
roszczeń; 

2. zauważa, że ramy regulacyjne UE powinny mieć zastosowanie do systemów 
algorytmicznych, w tym w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, 
uczenie się maszyn, systemy oparte na zasadach, zautomatyzowane i wspomagane 
procesy decyzyjne oraz robotyka; zauważa ponadto, że można opracować standardowe 
znaki graficzne, aby pomagać w wyjaśnianiu konsumentom tych systemów, gdy są one 
skomplikowane lub podejmują decyzje mające znaczący wpływ na ich życie;

3. podkreśla, że ramy regulacyjne UE muszą charakteryzować się podejściem 
ukierunkowanym na człowieka i prowadzić do opracowywania systemów, które 
uwzględniają europejskie wartości etyczne już w fazie projektowania; uważa, że ramy 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 
4.5.2016, s. 1). 
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regulacyjne UE koncentrujące się na wartościach unijnych, o których mowa w traktatach, 
stanowiłyby wartość dodaną, zapewniającą Europie wyjątkową przewagę konkurencyjną, 
i w znacznym stopniu przyczyniłyby się do dobrostanu i dobrobytu unijnych obywateli i 
przedsiębiorstw oraz do pobudzenia rynku wewnętrznego; podkreśla, że ramy etyczne 
dotyczące sztucznej inteligencji stanowią również wartość dodaną w odniesieniu do 
promowania innowacji na rynku;

4. zwraca uwagę, że ramy prawne wprowadzone decyzją nr 768/2008/WE2 zawierają 
zharmonizowany wykaz obowiązków ciążących na producentach, importerach i 
dystrybutorach, zachęcają do stosowania norm i przewidują kilka poziomów kontroli w 
zależności od rodzaju zagrożenia stwarzanego przez dany produkt; uważa, że ramy te 
powinny mieć zastosowanie również do produktów z wbudowaną sztuczną inteligencją;

5. podkreśla, że we wszelkich przyszłych regulacjach należy stosować zróżnicowane 
podejście oparte na analizie ryzyka w celu umożliwienia rozwoju i wdrożenia 
bezpiecznych i godnych zaufania systemów, z uwzględnieniem jasno określonych 
kryteriów i wskaźników, a następnie bezstronną ocenę prawną pod kątem potencjalnych 
szkód dla obywateli lub naruszeń ich praw, a także dla ogółu społeczeństwa, z 
uwzględnieniem konkretnego kontekstu wykorzystywania systemu algorytmicznego; 
podkreśla, że obowiązki prawne i wymogi w zakresie certyfikacji powinny stopniowo 
wzrastać wraz ze stwierdzonym poziomem ryzyka; zaznacza, że przy najniższych 
kategoriach ryzyka nie powinno być dodatkowych obowiązków prawnych; zauważa, że 
systemów algorytmicznych, które mogą szkodzić obywatelom lub powodować 
potencjalne naruszenia ich praw, mieć wpływ na ich dostęp do świadczeń publicznych, 
nie wolno uznawać za należące do najniższej kategorii ryzyka; zaznacza, że podejście 
oparte na analizie ryzyka należy stosować zgodnie z jasnymi i przejrzystymi zasadami 
zapewniającymi wystarczającą pewność prawa, a jednocześnie nieulegającymi 
dezaktualizacji; wzywa do jednolitego wdrożenia systemu klasyfikacji ryzyka i 
związanych z nim obowiązków prawnych, aby zapewnić równe warunki działania 
wszystkim państwom członkowskim i zapobiec fragmentacji rynku wewnętrznego; 
podkreśla, że ocena ryzyka konkretnego systemu musi regularnie podlegać ponownej 
ocenie;

6. przypomina, że Komisja powinna przeanalizować istniejące ramy prawne UE i ich 
stosowanie, w tym dorobek w zakresie prawa ochrony konsumentów, przepisy dotyczące 
odpowiedzialności za produkt, przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz 
przepisy dotyczące nadzoru rynku, w celu zidentyfikowania luk prawnych, a także 
istniejących obowiązków regulacyjnych; uważa, że jest to konieczne w celu stwierdzenia, 
czy istniejące ramy prawne UE są w stanie reagować na pojawienie się sztucznej 
inteligencji, robotyki i związanych z nimi technologii oraz czy są one w stanie zapewnić 
wysoki poziom ochrony konsumentów;

Zarządzanie danymi
7. podkreśla znaczenie ram etycznych i regulacyjnych UE, w tym w szczególności 

2 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca 
decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).
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przepisów odnoszących się do pozyskiwania wysokiej jakości danych 
wykorzystywanych do treningu systemów algorytmicznych pod kątem ich zamierzonego 
zastosowania; w związku z tym podkreśla konieczność zapewnienia reprezentatywności 
wykorzystywanych danych treningowych, a także standardów dotyczących danych i 
agregacji, w celu poprawy wyników systemów algorytmicznych oraz zwiększenia 
zaufania i akceptacji konsumentów; podkreśla, że te zbiory danych powinny podlegać 
kontroli przez właściwe władze i być udostępniane za każdym razem, gdy wystosowane 
zostanie wezwanie do zapewnienia zgodności tych zbiorów danych z uprzednio 
określonymi zasadami;

Ochrona konsumentów: przejrzystość i wyjaśnialność algorytmów
8. podkreśla, że zaufanie konsumentów ma zasadnicze znaczenie dla opracowywania i 

wdrażania sztucznej inteligencji, robotyki i technologii pokrewnych, które mogą nieść za 
sobą nieodłączne ryzyko, jeżeli opierają się na nieprzejrzystych algorytmach i 
tendencyjnych zbiorach danych; uważa, że konsumenci powinni mieć prawo do bycia 
odpowiednio poinformowanymi w zrozumiały, terminowy, standaryzowany, dokładny i 
przystępny sposób o istnieniu systemów algorytmicznych, stosowanym w nich 
rozumowaniu, możliwych skutkach ich działania i konsekwencjach dla konsumentów, a 
także o tym, jak dotrzeć do osób mających uprawnienia decyzyjne oraz jak można 
kontrolować, skutecznie podważać i korygować decyzje systemu; przypomina, że ludzie 
muszą zawsze mieć możliwość uchylenia zautomatyzowanych decyzji; uważa, że 
konsumenci powinni być również chronieni prawem do wyłączenia lub ograniczenia – za 
pomocą personalizacji – systemu opartego na sztucznej inteligencji, o ile jest to w danym 
przypadku możliwe; podkreśla znaczenie proporcjonalności w opracowywaniu ram 
dotyczących przejrzystości w celu uniknięcia zbędnych obciążeń dla przedsiębiorstw 
typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w obszarach o 
niskim ryzyku;

9. podkreśla potrzebę skutecznego sprostania wyzwaniom, jakie stwarzają systemy 
algorytmiczne, oraz zapewnienia konsumentom mocnej pozycji i odpowiedniej ochrony; 
podkreśla potrzebę wyjścia poza tradycyjne zasady informowania i ujawniania 
informacji, na których opiera się dorobek prawny w dziedzinie ochrony konsumentów, 
ponieważ silniejsze prawa konsumentów oraz wyraźne ograniczenia dotyczące 
opracowywania i stosowania systemów algorytmicznych będą konieczne, aby 
zagwarantować, że technologia przyczyni się do poprawy życia konsumentów i będzie 
ewoluować w sposób respektujący prawa podstawowe i prawa konsumentów oraz 
wartości europejskie;

10. uważa, że podejście do projektowania opartego na wartościach jest bardzo potrzebne, aby 
stworzyć warunki dla powszechnej akceptacji społecznej sztucznej inteligencji wśród 
konsumentów; uważa, że wartości etyczne takie jak sprawiedliwość, dokładność, 
poufność i przejrzystość powinny stanowić podstawę sztucznej inteligencji, co w tym 
kontekście oznacza, że działania systemu nie mogą generować niesprawiedliwie 
stronniczych wyników;

11. przypomina o znaczeniu zapewnienia konsumentom dostępności skutecznych środków 
odwoławczych oraz wzywa państwa członkowskie i krajowe organy nadzoru rynku do 
zapewnienia dostępności przystępnych cenowo, niezależnych i skutecznych procedur 
oraz struktur kontroli gwarantujących bezstronne rozpatrywanie przez człowieka 
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wszystkich roszczeń dotyczących naruszeń praw konsumentów w wyniku stosowania 
systemów algorytmicznych, niezależnie od tego, czy pochodzą od podmiotów sektora 
publicznego czy prywatnego; apeluje, by dostępne były mechanizmy rozstrzygania 
sporów i dochodzenia roszczeń zbiorowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE3, w celu 
zakwestionowaniu wprowadzenia lub stałego stosowania systemu, który może prowadzić 
do naruszenia praw konsumentów, lub w celu zaskarżenia naruszenia tych praw; zwraca 
się do Komisji o dopilnowanie, by krajowe i europejskie organizacje konsumenckie 
dysponowały wystarczającymi środkami finansowymi, aby pomóc konsumentom w 
korzystaniu z prawa do środków odwoławczych w przypadkach, w których decyzje 
podjęte na podstawie zastosowań sztucznej inteligencji naruszają prawa konsumentów;

12. podkreśla, że jeżeli opracowywanie lub wdrażanie systemu algorytmicznego jest w 
znaczącej mierze finansowane z pieniędzy pochodzących ze źródeł publicznych, obok 
norm otwartych procedur przetargowych i otwartych zamówień, wówczas domyślnie 
kod, wygenerowane dane – o ile nie są to dane osobowe – i wytrenowany model mogłyby 
zostać upublicznione za zgodą podmiotu opracowującego, aby zagwarantować 
przejrzystość, zwiększyć cyberbezpieczeństwo i umożliwić ich ponowne wykorzystanie 
w celu wspierania innowacji; podkreśla, że w ten sposób można uwolnić pełen potencjał 
jednolitego rynku, unikając jego fragmentacji;

Rynek wewnętrzny: informowanie konsumentów i świadomość konsumencka
13. podkreśla znaczenie dbałości o to, by we wszelkich przyszłych ramach regulacyjnych UE 

interesy wszystkich konsumentów, w tym konsumentów marginalizowanych lub 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby niepełnosprawne, były 
odpowiednio uwzględniane i reprezentowane; zauważa, że do celów analizy wpływu 
systemów algorytmicznych na konsumentów dostęp do danych mógłby zostać 
rozszerzony na odpowiednie podmioty, w szczególności niezależnych badaczy, media i 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w miarę możliwości za pośrednictwem 
interfejsu programowania aplikacji, w pełnej zgodności z prawem Unii w zakresie 
ochrony danych i prywatności oraz tajemnic handlowych; przypomina o znaczeniu 
edukowania konsumentów, aby byli lepiej poinformowani i posiadali większe 
umiejętności, kiedy posługują się systemami algorytmicznymi, w celu chronienia ich 
przed potencjalnymi zagrożeniami i zapewnienia poszanowania ich praw; uważa, że 
sztuczna inteligencja, internet rzeczy i inne nowo pojawiające się technologie mają 
ogromny potencjał, aby zapewnić konsumentom dostęp do wielu udogodnień, które na 
wiele sposobów ułatwiają im codzienne życie i pozwalają na uzyskanie lepszych 
produktów i usług, a także aby umożliwić konsumentom korzystanie z lepszego nadzoru 
rynku, o ile nadal będą obowiązywać wszystkie mające zastosowanie zasady, warunki (w 
tym przejrzystość i możliwość kontroli) oraz regulacje;

14. podkreśla, że istotne znaczenie ma osiągnięcie wysokiego poziomu ogólnych 
umiejętności cyfrowych i kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tej 
dziedzinie oraz zapewnienie wzajemnego uznawania takich kwalifikacji w całej Unii; 
podkreśla potrzebę istnienia zróżnicowanych zespołów programistów i inżynierów 
współpracujących z głównymi podmiotami społecznymi w celu zapobiegania 

3 COD (2018)0089, w publikacji.
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nieumyślnemu włączaniu nierównego traktowania ze względu na płeć i uprzedzeń 
kulturowych do algorytmów, systemów i zastosowań opartych na sztucznej inteligencji; 
wspiera tworzenie programów nauczania i podejmowanie działań na rzecz podnoszenia 
świadomości społecznej w zakresie społecznego, prawnego i etycznego wpływu 
sztucznej inteligencji;

15. wzywa Komisję do wspierania i finansowania rozwoju sztucznej inteligencji, robotyki i 
technologii pokrewnych, które są ukierunkowane na człowieka i odpowiadają na 
wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem oraz zapewniają równy dostęp do praw 
podstawowych i korzystanie z tych praw, poprzez stosowanie bodźców podatkowych, 
zachęt przy udzielaniu zamówień publicznych lub innych środków zachęcających;

16. podkreśla, że sztuczna inteligencja i systemy algorytmiczne powinny być zgodne z 
prawem, solidne, niezawodne i bezpieczne już w fazie projektowania; wzywa Komisję 
do zapewnienia, by podejście regulacyjne Unii do systemów algorytmicznych 
obejmowało odpowiednie środki umożliwiające objęcie tych systemów niezależną 
kontrolą i nadzorem;

Nadzór rynku
17. wzywa do ustanowienia europejskiego centrum wiedzy specjalistycznej wzmacniającego 

zdolności Unii i opierającego się w miarę możliwości na istniejących strukturach w celu 
promowania wymiany informacji związanych z systemami algorytmicznymi między 
organami państw członkowskich oraz wspierania rozwoju wspólnego zrozumienia w 
ramach jednolitego rynku, które służyłoby właściwym organom państw członkowskich 
wskazówkami, opiniami i wiedzą specjalistyczną, a także monitorowało wdrażanie 
odpowiednich przepisów UE, zajmowało się ewentualnymi kwestiami ochrony 
konsumentów, wskazywało standardy dotyczące najlepszych praktyk oraz, w stosownych 
przypadkach, wydawało zalecenia dotyczące środków regulacyjnych; wzywa ponadto do 
zapewnienia tej strukturze odpowiedniego doradztwa ze strony organizacji 
zainteresowanych stron (takich jak organizacje ochrony konsumentów) w celu 
zapewnienia szerokiej reprezentacji konsumentów; uważa, że ze względu na 
nieproporcjonalny wpływ systemów algorytmicznych na kobiety i mniejszości, szczeble 
decyzyjne takiej struktury powinny być zróżnicowane i zrównoważone pod względem 
płci; podkreśla, że państwa członkowskie muszą opracować strategie zarządzania 
ryzykiem w odniesieniu do sztucznej inteligencji w kontekście krajowych strategii 
nadzoru rynku. 

18. wzywa Komisję do zaproponowania środków w zakresie identyfikowalności danych, z 
uwzględnieniem zarówno legalności pozyskiwania danych, jak i ochrony konsumentów 
i praw podstawowych; podkreśla tymczasem, że zbiory danych, algorytmy i procesy 
stosowane przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów algorytmicznych, w tym 
gromadzenie i etykietowanie danych, powinny być dokumentowane zgodnie z normą 
branżową; zauważa, że istotne jest, aby dokumentacja dotycząca oceny ryzyka, 
dokumentacja oprogramowania, algorytmy i zbiory danych wykorzystywane lub 
wytwarzane przez sztuczną inteligencję, robotykę i technologie pokrewne były dostępne 
i wyjaśnialne dla organów nadzoru rynku, z poszanowaniem prawa Unii i tajemnic 
handlowych; zauważa ponadto, że taka dokumentacja powinna być przechowywana 
przez osoby uczestniczące w poszczególnych etapach opracowywania systemów 
algorytmicznych; zaznacza, że organom nadzoru rynku należy przyznać dodatkowe 
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uprawnienia w tym zakresie; uważa, że konieczne może okazać się przeprowadzenie 
analizy obecnych przepisów dotyczących nadzoru rynku, aby zapobiec ich 
dezaktualizacji i zapewnić etyczną reakcję na pojawienie się sztucznej inteligencji, 
robotyki i technologii pokrewnych;

19. wzywa do wyznaczenia przez każde państwo członkowskie właściwego organu 
krajowego do spraw monitorowania stosowania przepisów dotyczących systemów 
algorytmicznych i zapewnienia mu wystarczającego finansowania; podkreśla potrzebę 
wzmocnienia krajowych organów nadzoru rynku pod względem zdolności, umiejętności 
i kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji, a także pod względem wiedzy na temat 
konkretnych zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją;

20. wzywa do ścisłej koordynacji organów państw członkowskich oraz do ustanowienia 
europejskiego organu nadzoru rynku do spraw systemów algorytmicznych, składającego 
się z organów krajowych, w celu zapewnienia skutecznej kontroli, równych warunków 
działania i uniknięcia fragmentacji rynku wewnętrznego;

21. uznaje wartościowe osiągnięcia grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej 
inteligencji, w szczególności „Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania 
sztucznej inteligencji”; sugeruje, by ta grupa złożona z przedstawicieli środowisk 
akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przemysłu oraz europejskiego sojuszu na 
rzecz sztucznej inteligencji mogła służyć wiedzą fachową europejskiemu organowi 
nadzoru rynku do spraw systemów algorytmicznych;

22. zauważa, że zwłaszcza w dziedzinach, w których występuje relacja między 
przedsiębiorstwami a konsumentami, systemy powinny być ukierunkowane na 
użytkownika i zaprojektowane w sposób umożliwiający wszystkim korzystanie z 
produktów lub usług opartych na sztucznej inteligencji, niezależnie od wieku, płci, 
umiejętności czy cech charakterystycznych; zauważa, że szczególne znaczenie ma 
dostępność tej technologii dla osób z niepełnosprawnościami; zauważa, że systemy 
oparte na sztucznej inteligencji nie powinny charakteryzować się ujednolicającym 
podejściem, lecz powinny uwzględniać zasady projektowania dla wszystkich i być 
skierowane do możliwie najszerszego kręgu użytkowników, zgodnie z odpowiednimi 
normami dostępności; podkreśla, że umożliwi to ludziom sprawiedliwy dostęp do 
istniejącej i nowo powstającej działalności człowieka prowadzonej przy użyciu 
komputera i technologii wspomagających oraz aktywny w nich udział.
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