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Poprawka1
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 169 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 2
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
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,

Or. en

Poprawka 3
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Umocowanie 4 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego 
stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 
2016 r. oraz wytyczne dotyczące lepszego 
stanowienia prawa,

Or. en
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Poprawka 4
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
(pierwsza izba) z dnia 4 czerwca 2009 r. w 
sprawie Moteurs Leroy Somer przeciwko 
Dalkia France i Ace Europe (sprawa C-
285/08),

Or. en

Poprawka 5
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającą ogólne warunki ramowe 
równego traktowania w zakresie 
zatrudnienia i pracy1a, 

____________________
1a Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.

Or. fr

Poprawka 6
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka
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– uwzględniając dyrektywy w 
sprawie równego traktowania mężczyzn i 
kobiet w zakresie zatrudnienia i dostępu 
do towarów i usług,

Or. fr

Poprawka 7
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając różne przepisy 
dotyczące ochrony konsumentów, takie 
jak dyrektywa dotycząca nieuczciwych 
praktyk handlowych (dyrektywa 
2005/29/WE) i dyrektywa w sprawie praw 
konsumentów (dyrektywa 2011/83/WE),

Or. fr

Poprawka 8
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa 
zabawek,

Or. fr

Poprawka 9
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Umocowanie 23 e (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając decyzję Rady 
Europejskiej 2017/745 w sprawie 
wyrobów medycznych zmieniającą 
dyrektywę 2001/83/WE i mającą 
zastosowanie od dnia 26 maja 2020 r.,

Or. fr

Poprawka 10
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pojęcie 
„odpowiedzialności” odgrywa istotną, ale i 
dwojaką rolę w naszym codziennym życiu, 
gdyż – z jednej strony – gwarantuje osobie, 
która ucierpiała lub poniosła szkody prawo 
do wniesienia roszczenia o odszkodowanie 
od strony, której udowodniono, że ponosi 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 
zaś – z drugiej strony – stanowi zachętę 
ekonomiczną dla osób fizycznych i 
prawnych, by przede wszystkim unikać 
wyrządzania szkód;

A. mając na uwadze, że pojęcie 
„odpowiedzialności” odgrywa istotną, ale i 
dwojaką rolę w naszym codziennym życiu, 
gdyż – z jednej strony – gwarantuje osobie, 
która ucierpiała lub poniosła szkody prawo 
do wniesienia roszczenia o odszkodowanie 
i otrzymania go od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za wyrządzone szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną dla 
osób fizycznych i prawnych, by przede 
wszystkim unikać wyrządzania szkód lub 
wyceniać ryzyko konieczności wypłaty 
odszkodowania za swoje zachowanie;

Or. en

Poprawka 11
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pojęcie A. mając na uwadze, że pojęcie 
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„odpowiedzialności” odgrywa istotną, ale i 
dwojaką rolę w naszym codziennym życiu, 
gdyż – z jednej strony – gwarantuje osobie, 
która ucierpiała lub poniosła szkody prawo 
do wniesienia roszczenia o odszkodowanie 
od strony, której udowodniono, że ponosi 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 
zaś – z drugiej strony – stanowi zachętę 
ekonomiczną dla osób fizycznych i 
prawnych, by przede wszystkim unikać 
wyrządzania szkód;

„odpowiedzialności” odgrywa istotną, ale i 
dwojaką rolę w naszym codziennym życiu, 
gdyż – z jednej strony – gwarantuje osobie, 
która ucierpiała lub poniosła szkody prawo 
do wniesienia roszczenia o odszkodowanie 
od strony, której udowodniono, że ponosi 
odpowiedzialność za wyrządzone szkody, 
zaś – z drugiej strony – stanowi zachętę dla 
osób fizycznych i prawnych, by przede 
wszystkim unikać wyrządzania szkód i 
zniechęca do nieodpowiedzialnego 
zachowania;

Or. en

Poprawka 12
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Motyw A a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja i oparty na algorytmach 
proces decyzyjny stwarzają nowe 
wyzwania dla konsumentów i nowe 
wyzwania społeczne, jeszcze bardziej 
zwiększając istniejące (np. dotyczące 
prywatności, śledzenia zachowania), które 
zasługują na szczególną uwagę 
decydentów politycznych, podczas gdy 
zasady odpowiedzialności odgrywają 
zasadniczą rolę w budowaniu zaufania 
obywateli do technologii sztucznej 
inteligencji i zaangażowanych w nie 
podmiotów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 13
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw B
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną ochroną 
potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić rozwój 
nowych technologii, produktów i usług; 
mając na uwadze, że ostatecznie celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 
tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, osoba poszkodowana czy 
dowolna inna strona trzecia;

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą budzić zaufanie 
w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
niezawodności i spójności produktów i 
usług, w tym technologii cyfrowych, w 
celu zapewnienia równowagi między 
skuteczną ochroną potencjalnych 
poszkodowanych i jednoczesnym dawaniu 
wystarczającego pole do manewru, by 
umożliwić rozwój nowych technologii, 
produktów i usług, zwłaszcza w sektorze 
sztucznej inteligencji; mając na uwadze, że 
ostatecznie celem wszelkich systemów 
odpowiedzialności winno być zapewnienie 
ochrony konsumentów i stworzenie 
wszystkim stronom poczucia pewności 
prawnej, niezależnie od tego, czy jest to 
producent, podmiot wdrażający, osoba 
poszkodowana czy dowolna inna strona 
trzecia;

Or. ro

Poprawka 14
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną ochroną 
potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić rozwój 
nowych technologii, produktów i usług; 
mając na uwadze, że ostatecznie celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe ramy prawne 
odpowiedzialności cywilnej muszą opierać 
się na równowadze między skuteczną 
ochroną potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić 
przedsiębiorstwom, w szczególności 
małym i średnim, rozwój nowych 
technologii, produktów i usług; mając na 
uwadze, że pomoże to w budowie zaufania 
i tworzeniu stabilnego otoczenia dla 
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tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, osoba poszkodowana czy 
dowolna inna strona trzecia;

inwestycji; mając na uwadze, że 
ostatecznie celem wszelkich systemów 
odpowiedzialności winno być stworzenie 
wszystkim stronom poczucia pewności 
prawnej, niezależnie od tego, czy jest to 
producent, podmiot wdrażający, osoba 
poszkodowana czy dowolna inna strona 
trzecia;

Or. bg

Poprawka 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną ochroną 
potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić rozwój 
nowych technologii, produktów i usług; 
mając na uwadze, że ostatecznie celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 
tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, osoba poszkodowana czy 
dowolna inna strona trzecia;

B. mając na uwadze, że celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 
tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, osoba poszkodowana czy 
dowolna inna strona trzecia; mając na 
uwadze, że ramy te nie powinny być 
podporządkowane wyłącznie względom 
komercyjnym oraz że jednym z ich celów 
jest ograniczenie potencjalnych zagrożeń 
stwarzanych przez produkty udostępniane 
ogółowi społeczeństwa;

Or. fr

Poprawka 16
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka
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B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną ochroną 
potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić rozwój 
nowych technologii, produktów i usług; 
mając na uwadze, że ostatecznie celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 
tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, osoba poszkodowana czy 
dowolna inna strona trzecia;

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą zapewniać, aby 
osoby poszkodowane były odpowiednio 
chronione przed szkodami oraz by mogły 
dochodzić odszkodowania we wszystkich 
przypadkach, w których wydaje się to 
uzasadnione, celem wszelkich systemów 
odpowiedzialności winno być stworzenie 
wszystkim stronom poczucia pewności 
prawnej, niezależnie od tego, czy jest to 
producent, wytwórca, podmiot 
opracowujący, programista, podmiot 
kontrolujący system, podmiot obsługujący 
system, osoba poszkodowana czy dowolna 
inna strona trzecia;

Or. en

Poprawka 17
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną ochroną 
potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić rozwój 
nowych technologii, produktów i usług; 
mając na uwadze, że ostatecznie celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 
tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, osoba poszkodowana czy 
dowolna inna strona trzecia;

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną ochroną 
potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić rozwój 
nowych technologii, produktów i usług; 
mając na uwadze, że ostatecznie celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 
tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, podmiot opracowujący, osoba 
poszkodowana czy dowolna inna strona 
trzecia;

Or. en
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Poprawka 18
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną ochroną 
potencjalnych poszkodowanych i 
jednoczesnym dawaniu wystarczającego 
pole do manewru, by umożliwić rozwój 
nowych technologii, produktów i usług; 
mając na uwadze, że ostatecznie celem 
wszelkich systemów odpowiedzialności 
winno być stworzenie wszystkim stronom 
poczucia pewności prawnej, niezależnie od 
tego, czy jest to producent, podmiot 
wdrażający, osoba poszkodowana czy 
dowolna inna strona trzecia;

B. mając na uwadze, że 
przyszłościowe przepisy o 
odpowiedzialności muszą opierać się na 
równowadze między skuteczną i 
sprawiedliwą ochroną potencjalnych 
poszkodowanych i jednoczesnym dawaniu 
wystarczającego pole do manewru, by 
umożliwić rozwój nowych technologii, 
produktów i usług; mając na uwadze, że 
ostatecznie celem wszelkich systemów 
odpowiedzialności winno być stworzenie 
wszystkim stronom poczucia pewności 
prawnej, niezależnie od tego, czy jest to 
producent, operator, osoba poszkodowana 
czy dowolna inna strona trzecia;

Or. en

Poprawka 19
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że wszystkie 
działania legislacyjne w Unii związane z 
jednoznacznym przypisaniem 
odpowiedzialności w odniesieniu do 
systemów sztucznej inteligencji powinny 
być poprzedzone analizą i konsultacjami z 
państwami członkowskimi w sprawie 
zgodności proponowanych rozporządzeń z 
warunkami gospodarczymi, prawnymi i 
społecznymi;

Or. en
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Poprawka 20
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że zagadnienie 
systemu odpowiedzialności cywilnej dla 
sztucznej inteligencji powinno być 
przedmiotem szerokiej debaty publicznej, 
uwzględniającej aspekty etyczne, prawne, 
gospodarcze i społeczne, aby uniknąć 
nieporozumień i nieuzasadnionych obaw, 
jakie technologia ta może wywołać wśród 
obywateli;

Or. en

Poprawka 21
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że system 
prawny państwa członkowskiego może 
wykluczać odpowiedzialność pewnych 
podmiotów lub zaostrzać ją w stosunku do 
pewnych działań; mając na uwadze, że 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
oznacza, że strona może ponosić 
odpowiedzialność, pomimo faktu, że nie 
jest winna; mając na uwadze, że w wielu 
krajowych systemach prawnych oskarżony 
ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka, jeżeli zmaterializuje się stworzone 
przez oskarżonego zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, takie jak związane z 
wykorzystaniem pojazdu, czy 
niebezpiecznym działaniem lub też takie, 
którego nie może on kontrolować, np. 

D. mając na uwadze, że system 
prawny państwa członkowskiego może 
wykluczać odpowiedzialność pewnych 
podmiotów lub zaostrzać ją w stosunku do 
pewnych działań; mając na uwadze, że 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
oznacza, że strona może ponosić 
odpowiedzialność, pomimo faktu, że nie 
jest winna; mając na uwadze, że w wielu 
krajowych systemach prawnych oskarżony 
ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka, jeżeli zmaterializuje się stworzone 
przez oskarżonego zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, takie jak związane z 
wykorzystaniem pojazdu, czy 
niebezpiecznym działaniem lub też takie, 
którego nie może on kontrolować, np. 
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przykład wynikające z zachowania 
zwierząt;

przykład wynikające z zachowania 
zwierząt; mając na uwadze, że 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
spoczywa na osobie, która kontroluje 
zagrożenia związane z działaniem lub jest 
za nie odpowiedzialna;

Or. en

Poprawka 22
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że system 
prawny państwa członkowskiego może 
wykluczać odpowiedzialność pewnych 
podmiotów lub zaostrzać ją w stosunku do 
pewnych działań; mając na uwadze, że 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
oznacza, że strona może ponosić 
odpowiedzialność, pomimo faktu, że nie 
jest winna; mając na uwadze, że w wielu 
krajowych systemach prawnych oskarżony 
ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka, jeżeli zmaterializuje się stworzone 
przez oskarżonego zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, takie jak związane z 
wykorzystaniem pojazdu, czy 
niebezpiecznym działaniem lub też takie, 
którego nie może on kontrolować, np. 
przykład wynikające z zachowania 
zwierząt;

D. mając na uwadze, że system 
prawny państwa członkowskiego może 
różnicować odpowiedzialność pewnych 
podmiotów lub zaostrzać ją w stosunku do 
pewnych działań; mając na uwadze, że 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
oznacza, że strona może ponosić 
odpowiedzialność, pomimo faktu, że nie 
jest winna; mając na uwadze, że w wielu 
krajowych systemach prawnych oskarżony 
ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
ryzyka, jeżeli zmaterializuje się stworzone 
przez oskarżonego zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, takie jak związane z 
wykorzystaniem pojazdu, czy 
niebezpiecznym działaniem lub też takie, 
którego nie może on kontrolować, np. 
przykład wynikające z zachowania 
zwierząt;

Or. fr

Poprawka 23
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Motyw D a  (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że pojęcie 
systemów sztucznej inteligencji (SI) 
obejmuje dużą grupę różnych technologii, 
w tym proste statystyki, uczenie się maszyn 
i wielopoziomowe uczenie się;

Or. en

Poprawka 24
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji stanowią istotne 
wyzwanie prawne dla obowiązujących ram 
prawnych w zakresie odpowiedzialności i 
mogą prowadzić do sytuacji, w których ich 
brak przejrzystości może sprawić, że 
wskazanie, kto kontrolował zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod lub które 
dane wejściowe ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, może okazać się 
bardzo drogie lub niemożliwe;

E. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji i inne pojawiające 
się technologie cyfrowe, takie jak internet 
rzeczy czy technologie rozproszonego 
rejestru stanowią istotne wyzwanie prawne 
dla obowiązujących ram prawnych w 
zakresie odpowiedzialności i mogą 
prowadzić do sytuacji, w których ich brak 
przejrzystości, złożoność, sposób 
modyfikacji przez aktualizacje czy też 
samouczenie się w trakcie eksploatacji, 
ograniczona przewidywalność i podatność 
na zagrożenia dla bezpieczeństwa 
cybernetycznego sprawia, że wskazanie, 
kto kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 
może okazać się bardzo trudne lub 
niemożliwe;

Or. en

Poprawka 25
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji stanowią istotne 
wyzwanie prawne dla obowiązujących ram 
prawnych w zakresie odpowiedzialności i 
mogą prowadzić do sytuacji, w których ich 
brak przejrzystości może sprawić, że 
wskazanie, kto kontrolował zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod lub które 
dane wejściowe ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, może okazać się 
bardzo drogie lub niemożliwe;

E. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji stanowią istotne 
wyzwanie prawne dla obowiązujących ram 
prawnych w zakresie odpowiedzialności i 
mogą prowadzić do sytuacji, w których ich 
brak przejrzystości może sprawić, że 
wskazanie, kto kontrolował zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod lub które 
dane wejściowe ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, może okazać się 
bardzo drogie lub niemożliwe; mając na 
uwadze, że te czynniki mogą utrudniać 
ustalenie stosunku między szkodą a 
powodującym je zachowaniem, przez co 
ofiary mogą nie otrzymać odpowiedniego 
odszkodowania;

Or. ro

Poprawka 26
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji stanowią istotne 
wyzwanie prawne dla obowiązujących ram 
prawnych w zakresie odpowiedzialności i 
mogą prowadzić do sytuacji, w których ich 
brak przejrzystości może sprawić, że 
wskazanie, kto kontrolował zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod lub które 
dane wejściowe ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, może okazać się 

E. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji stanowią istotne 
wyzwanie prawne dla obowiązujących ram 
prawnych w zakresie odpowiedzialności i 
mogą prowadzić do sytuacji, w których ich 
brak przejrzystości może sprawić, że 
wskazanie, kto kontrolował zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod, które dane 
wejściowe lub dane ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, którego należało 
uniknąć dzięki odpowiedniej przejrzystości 
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bardzo drogie lub niemożliwe; i obowiązkom informacyjnym 
spoczywającym na osobach 
odpowiedzialnych, może okazać się bardzo 
trudne lub niemożliwe;

Or. en

Poprawka 27
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji stanowią istotne 
wyzwanie prawne dla obowiązujących ram 
prawnych w zakresie odpowiedzialności i 
mogą prowadzić do sytuacji, w których ich 
brak przejrzystości może sprawić, że 
wskazanie, kto kontrolował zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod lub które 
dane wejściowe ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, może okazać się 
bardzo drogie lub niemożliwe;

E. mając na uwadze, że niektóre 
systemy SI stanowią istotne wyzwanie 
prawne dla obowiązujących ram prawnych 
w zakresie odpowiedzialności i mogą 
prowadzić do sytuacji, w których ich brak 
przejrzystości może sprawić, że wskazanie, 
kto kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 
może okazać się bardzo drogie lub 
niemożliwe;

Or. en

Poprawka 28
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Motyw E a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że różnorodność 
zastosowań sztucznej inteligencji i 
zróżnicowanie zakresu zagrożeń, jakie 
stwarza ta technologia, utrudnia 
znalezienie jednego rozwiązania 
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odpowiedniego dla całego spektrum 
zagrożeń; mając na uwadze, że w związku 
z tym należy przyjąć podejście, w ramach 
którego eksperymenty, projekty pilotażowe 
i piaskownice regulacyjne są 
wykorzystywane do opracowywania 
proporcjonalnych rozwiązań opartych na 
dowodach, w razie potrzeby 
uwzględniających konkretne sytuacje i 
sektory;

Or. en

Poprawka 29
Emil Radev

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że brak jasnych 
przepisów dotyczących ograniczenia 
ryzyka może skutkować niepewnością 
prawną dla przedsiębiorstw oferujących 
systemy sztucznej inteligencji na rynku 
UE i stwarzać zagrożenie dla osób z nich 
korzystających;

Or. bg

Poprawka 30
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że te trudności są 
spotęgowane powiązaniami pomiędzy 
różnymi systemami sztucznej inteligencji, 
jak również między systemami sztucznej 
inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 

F. mając na uwadze, że te trudności 
wynikają z faktu, że systemy sztucznej 
inteligencji i systemy jej niewykorzystujące 
są uzależnione od danych zewnętrznych i 
charakteryzują się niedoskonałością, co 
prowadzi do możliwej podatności na 
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danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się;

naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również z projektowania coraz bardziej 
autonomicznych systemów sztucznej 
inteligencji, wykorzystujących m.in. 
techniki uczenia się maszyn i techniki 
wielopoziomowego uczenia się;

Or. en

Poprawka 31
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Motyw F a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że pewność 
prawna jest podstawowym warunkiem 
dynamicznego rozwoju technologii 
opartych na sztucznej inteligencji i jej 
praktycznego zastosowania w życiu 
codziennym; mając na uwadze, że 
użytkownik musi mieć pewność, że 
potencjalne szkody spowodowane przez 
systemy wykorzystujące sztuczną 
inteligencję są objęte odpowiednim 
ubezpieczeniem oraz że istnieje określona 
droga prawna dochodzenia roszczeń;

Or. en

Poprawka 32
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że surowe normy 
etyczne w odniesieniu do systemów 
sztucznej inteligencji powiązane z 
rozsądnymi i sprawiedliwymi procedurami 

G. mając na uwadze, że surowe normy 
etyczne w odniesieniu do systemów 
sztucznej inteligencji powiązane z 
rozsądnymi i sprawiedliwymi procedurami 
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rekompensowania szkód pomagają zająć 
się tymi wyzwaniami prawnymi; mając na 
uwadze, że sprawiedliwe procedury 
ustalania odpowiedzialności oznaczają, że 
każda osoba, która ucierpiała w wyniku 
działania systemu sztucznej inteligencji lub 
poniosła szkody materialne w wyniku 
działania takiego systemu powinna 
korzystać z tego samego poziomu ochrony, 
który przysługiwałby w przypadkach bez 
udziału systemów sztucznej inteligencji.

rekompensowania szkód pomagają zająć 
się tymi wyzwaniami prawnymi i 
wyeliminować ryzyko, że użytkownicy 
będą mniej skłonni do zaakceptowania 
nowej technologii; mając na uwadze, że 
sprawiedliwe procedury ustalania 
odpowiedzialności oznaczają, że każda 
osoba, która ucierpiała w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji lub poniosła 
szkody materialne w wyniku działania 
takiego systemu powinna korzystać z tego 
samego poziomu ochrony, który 
przysługiwałby w przypadkach bez udziału 
systemów sztucznej inteligencji.

Or. ro

Poprawka 33
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że surowe normy 
etyczne w odniesieniu do systemów 
sztucznej inteligencji powiązane z 
rozsądnymi i sprawiedliwymi procedurami 
rekompensowania szkód pomagają zająć 
się tymi wyzwaniami prawnymi; mając na 
uwadze, że sprawiedliwe procedury 
ustalania odpowiedzialności oznaczają, że 
każda osoba, która ucierpiała w wyniku 
działania systemu sztucznej inteligencji lub 
poniosła szkody materialne w wyniku 
działania takiego systemu powinna 
korzystać z tego samego poziomu ochrony, 
który przysługiwałby w przypadkach bez 
udziału systemów sztucznej inteligencji.

G. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji muszą być zgodne z 
aktualnie obowiązującymi przepisami, a 
ponadto w razie potrzeby należy 
dostosować unijne i krajowe systemy 
odpowiedzialności, aby zagwarantować 
rozsądną i sprawiedliwą rekompensatę za 
szkody dla osób poszkodowanych; mając 
na uwadze, że sprawiedliwe procedury 
ustalania odpowiedzialności oznaczają, że 
każda osoba, która ucierpiała w wyniku 
działania systemu sztucznej inteligencji lub 
poniosła szkody materialne w wyniku 
działania takiego systemu powinna 
korzystać z tego samego poziomu ochrony, 
który przysługiwałby w przypadkach bez 
udziału systemów sztucznej inteligencji.

Or. en
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Poprawka 34
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że surowe normy 
etyczne w odniesieniu do systemów 
sztucznej inteligencji powiązane z 
rozsądnymi i sprawiedliwymi procedurami 
rekompensowania szkód pomagają zająć 
się tymi wyzwaniami prawnymi; mając na 
uwadze, że sprawiedliwe procedury 
ustalania odpowiedzialności oznaczają, że 
każda osoba, która ucierpiała w wyniku 
działania systemu sztucznej inteligencji lub 
poniosła szkody materialne w wyniku 
działania takiego systemu powinna 
korzystać z tego samego poziomu ochrony, 
który przysługiwałby w przypadkach bez 
udziału systemów sztucznej inteligencji.

G. mając na uwadze, że surowe normy 
etyczne w odniesieniu do systemów 
sztucznej inteligencji powiązane z 
rozsądnymi i sprawiedliwymi procedurami 
rekompensowania szkód pomagają zająć 
się tymi wyzwaniami prawnymi; mając na 
uwadze, że sprawiedliwe procedury 
ustalania odpowiedzialności oznaczają, że 
każda osoba, która poniosła szkodę 
materialną lub niematerialną w wyniku 
działania systemu sztucznej inteligencji 
powinna korzystać z tego samego poziomu 
ochrony, który przysługiwałby w 
przypadkach bez udziału systemów 
sztucznej inteligencji;

Or. fr

Poprawka 35
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że surowe normy 
etyczne w odniesieniu do systemów 
sztucznej inteligencji powiązane z 
rozsądnymi i sprawiedliwymi procedurami 
rekompensowania szkód pomagają zająć 
się tymi wyzwaniami prawnymi; mając na 
uwadze, że sprawiedliwe procedury 
ustalania odpowiedzialności oznaczają, że 
każda osoba, która ucierpiała w wyniku 
działania systemu sztucznej inteligencji lub 
poniosła szkody materialne w wyniku 
działania takiego systemu powinna 
korzystać z tego samego poziomu ochrony, 

G. mając na uwadze, że surowe normy 
etyczne w odniesieniu do systemów 
sztucznej inteligencji powiązane z 
rozsądnymi i sprawiedliwymi procedurami 
rekompensowania szkód pomagają zająć 
się tymi wyzwaniami prawnymi; mając na 
uwadze, że sprawiedliwe procedury 
odszkodowawcze oznaczają, że każda 
osoba, która ucierpiała w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji lub poniosła 
szkody materialne w wyniku działania 
takiego systemu powinna korzystać z tego 
samego poziomu ochrony, który 
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który przysługiwałby w przypadkach bez 
udziału systemów sztucznej inteligencji.

przysługiwałby w przypadkach bez udziału 
systemów sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 36
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Motyw G a  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że przyszłe ramy 
regulacyjne muszą uwzględniać wszystkie 
wchodzące w grę interesy; mając na 
uwadze, że dokładna analiza następstw 
wszelkich nowych ram regulacyjnych dla 
wszystkich podmiotów w ramach oceny 
skutków powinna być warunkiem 
wstępnym dla dalszych kroków 
legislacyjnych; mając na uwadze, że 
kluczowa rola MŚP i start-upów, 
zwłaszcza w gospodarce europejskiej, 
uzasadnia podejście ściśle 
proporcjonalne, umożliwiające im rozwój 
i innowacyjność;

Or. en

Poprawka 37
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że standardy 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
sztucznej inteligencji muszą mieć na celu 
równowagę między ochroną ogółu 
społeczeństwa a zachętami dla 
przedsiębiorstw do inwestowania w 
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innowacje, zwłaszcza w systemy sztucznej 
inteligencji;

Or. ro

Poprawka 38
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Motyw G b  (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że z drugiej 
strony ofiary szkód spowodowanych przez 
systemy sztucznej inteligencji muszą mieć 
prawo do dochodzenia roszczeń i pełnego 
odszkodowania za poniesione szkody i 
krzywdy;

Or. en

Poprawka 39
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację) po 
wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu czy głód);

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad, 
obok wzmocnienia jednolitego rynku 
towarów i usług oraz zapewnienia 
lepszych zabezpieczeń, gwarantujących 
minimalizację ryzyka, a także 
odpowiednich odszkodowań z tytułu 
poniesionych szkód; przy czym 
technologie oparte na sztucznej inteligencji 
mogłyby poprawić jakość życia w niemal 
każdej jego sferze od życia osobistego (np. 
umożliwiając dostosowaną do potrzeb 
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danej osoby edukację) po wyzwania 
globalne (takie jak zmiany klimatu czy 
głód);

Or. ro

Poprawka 40
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację) po 
wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu czy głód);

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie, w 
miejscu pracy i gospodarce jest jedną z 
ważnych kwestii na politycznym porządku 
obrad; przy czym technologie oparte na 
sztucznej inteligencji mogłyby i powinny 
starać się poprawić jakość życia w niemal 
każdej jego sferze od życia osobistego (np. 
umożliwiając dostosowaną do potrzeb 
danej osoby edukację, pomoc osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji), 
poprzez środowisko pracy (np. uwolnienie 
od uciążliwych i powtarzających się 
zadań), po wyzwania globalne (takie jak 
kryzys klimatyczny czy głód);

Or. en

Poprawka 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 

1. wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie, 
zwłaszcza w przestrzeni publicznej, w 
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kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację) po 
wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu czy głód);

interakcjach cyfrowych, prawnych i 
finansowych, w miejscu pracy lub w 
dziedzinie medycyny, jest jedną z 
najważniejszych kwestii na politycznym 
porządku obrad; przy czym technologie 
oparte na sztucznej inteligencji mogłyby 
poprawić jakość życia w niemal każdej 
jego sferze od życia osobistego (np. 
umożliwiając dostosowaną do potrzeb 
danej osoby edukację) i zawodowego 
(dzięki eliminacji powtarzalnych zadań) 
po wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu czy żywienie);

Or. fr

Poprawka 42
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację) po 
wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu czy głód);

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego po wyzwania globalne;

Or. en

Poprawka 43
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację) po 
wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu czy głód);

1. wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację, 
usprawniając procedurę przyznawania 
kredytu lub wydawania postanowień 
sądowych) po wyzwania globalne (takie 
jak zmiany klimatu czy głód);

Or. fr

Poprawka 44
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację) po 
wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu czy głód);

1. Wyraża przekonanie, że wyzwanie 
związane z wprowadzeniem systemów 
sztucznej inteligencji w społeczeństwie i 
gospodarce jest jedną z najważniejszych 
kwestii na politycznym porządku obrad; 
przy czym technologie oparte na sztucznej 
inteligencji mogłyby poprawić jakość życia 
w niemal każdej jego sferze od życia 
osobistego (np. umożliwiając dostosowaną 
do potrzeb danej osoby edukację) po 
wyzwania globalne (takie jak zmiany 
klimatu, opieka zdrowotna czy głód);

Or. en

Poprawka 45
Marion Walsmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i nieulegających 
dezaktualizacji; stoi na stanowisku, że choć 
lepsze wydają się sektorowe przepisy dla 
szerokiego wachlarza możliwych 
zastosowań sztucznej inteligencji, 
konieczne wydaje się także przyjęcie 
przekrojowych ram prawnych, 
opierających się na powszechnych 
zasadach, by ustanowić te same normy w 
całej Unii Europejskiej i skutecznie chronić 
wartości europejskie;

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i nieulegających 
dezaktualizacji; stoi na stanowisku, że choć 
lepsze wydają się sektorowe przepisy dla 
szerokiego wachlarza możliwych 
zastosowań sztucznej inteligencji, 
konieczne wydaje się także przyjęcie 
przekrojowych ram prawnych, 
opierających się na powszechnych 
zasadach, by ustanowić te same normy w 
całej Unii Europejskiej, skutecznie chronić 
wartości europejskie i zapewnić jasność 
prawa, przy czym ramy prawne powinny 
ograniczać się do wypełnienia istniejących 
luk w prawie;

Or. de

Poprawka 46
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i 
nieulegających dezaktualizacji; stoi na 
stanowisku, że choć lepsze wydają się 

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby przeciwdziałać potencjalnym 
nadużyciom systemów opartych na 
sztucznej inteligencji, istotne jest objęcie 
takich systemów w całej UE przepisami 
nieulegającymi dezaktualizacji i oparcie 
ich na zasadach takich jak te określone w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz w sprawozdaniu 
zawierającym zalecenia dla Komisji w 
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sektorowe przepisy dla szerokiego 
wachlarza możliwych zastosowań 
sztucznej inteligencji, konieczne wydaje 
się także przyjęcie przekrojowych ram 
prawnych, opierających się na 
powszechnych zasadach, by ustanowić te 
same normy w całej Unii Europejskiej i 
skutecznie chronić wartości europejskie;

sprawie ram aspektów etycznych sztucznej 
inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii1a; stoi na stanowisku, że 
konieczne jest przyjęcie przekrojowych 
ram prawnych, opierających się na tych 
powszechnych zasadach, by ustanowić te 
same normy w całej Unii Europejskiej i 
skutecznie chronić wartości europejskie;

_____________
1a 2020/2012 (INL).

Or. fr

Poprawka 47
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i nieulegających 
dezaktualizacji; stoi na stanowisku, że choć 
lepsze wydają się sektorowe przepisy dla 
szerokiego wachlarza możliwych 
zastosowań sztucznej inteligencji, 
konieczne wydaje się także przyjęcie 
przekrojowych ram prawnych, 
opierających się na powszechnych 
zasadach, by ustanowić te same normy w 
całej Unii Europejskiej i skutecznie chronić 
wartości europejskie;

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom oraz uniknąć 
fragmentacji regulacyjnej w Unii, 
zasadnicze znaczenie ma przyjęcie w całej 
UE przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i nieulegających 
dezaktualizacji; stoi na stanowisku, że choć 
lepsze wydają się sektorowe przepisy dla 
szerokiego wachlarza możliwych 
zastosowań sztucznej inteligencji, 
konieczne wydaje się także przyjęcie 
przekrojowych i zharmonizowanych ram 
prawnych, opierających się na 
powszechnych zasadach, by ustanowić te 
same normy w całej Unii Europejskiej i 
skutecznie chronić wartości europejskie;

Or. ro

Poprawka 48
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Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i nieulegających 
dezaktualizacji; stoi na stanowisku, że choć 
lepsze wydają się sektorowe przepisy dla 
szerokiego wachlarza możliwych 
zastosowań sztucznej inteligencji, 
konieczne wydaje się także przyjęcie 
przekrojowych ram prawnych, 
opierających się na powszechnych 
zasadach, by ustanowić te same normy w 
całej Unii Europejskiej i skutecznie chronić 
wartości europejskie;

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
jednolitych przepisów prawa w zakresie 
wszelkich systemów sztucznej inteligencji, 
opartych na konkretnych zasadach i 
nieulegających dezaktualizacji; stoi na 
stanowisku, że choć lepsze wydają się 
sektorowe przepisy dla szerokiego 
wachlarza możliwych zastosowań 
sztucznej inteligencji, konieczne wydaje 
się także przyjęcie przekrojowych ram 
prawnych, opierających się na 
powszechnych zasadach, by ustanowić te 
same normy w całej Unii Europejskiej i 
skutecznie chronić wartości europejskie i 
prawa obywateli;

Or. bg

Poprawka 49
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i nieulegających 
dezaktualizacji; stoi na stanowisku, że choć 
lepsze wydają się sektorowe przepisy dla 

2. wyraża stanowcze przekonanie, że 
aby skutecznie korzystać z dobrodziejstw 
sztucznej inteligencji i przeciwdziałać jej 
potencjalnym nadużyciom, zasadnicze 
znaczenie ma przyjęcie w całej UE 
przepisów prawa w zakresie wszelkich 
systemów sztucznej inteligencji, opartych 
na konkretnych zasadach i nieulegających 
dezaktualizacji; stoi na stanowisku, że choć 
lepsze wydają się sektorowe przepisy dla 
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szerokiego wachlarza możliwych 
zastosowań sztucznej inteligencji, 
konieczne wydaje się także przyjęcie 
przekrojowych ram prawnych, 
opierających się na powszechnych 
zasadach, by ustanowić te same normy w 
całej Unii Europejskiej i skutecznie 
chronić wartości europejskie;

szerokiego wachlarza możliwych 
zastosowań sztucznej inteligencji, 
konieczne wydaje się także przyjęcie 
przekrojowych ram prawnych, 
opierających się na powszechnych 
zasadach, by ustanowić te same normy w 
całej Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 50
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Stwierdza, że jednolity rynek 
cyfrowy wymaga pełnej harmonizacji, 
ponieważ sfera cyfrowa charakteryzuje się 
bardzo zmienną dynamiką ponadgraniczną 
i międzynarodowym przepływem danych; 
Uważa, że jedynie poprzez przyjęcie 
spójnych, powszechnych zasad Unia może 
osiągnąć cele utrzymania suwerenności 
cyfrowej i przyspieszenia innowacji 
cyfrowych, powstających w Europie;

3. Stwierdza, że jednolity rynek 
cyfrowy wymaga pełnej harmonizacji i 
stałej aktualizacji, ponieważ sfera cyfrowa 
charakteryzuje się bardzo zmienną 
dynamiką ponadgraniczną i 
międzynarodowym przepływem danych; 
Uważa, że jedynie poprzez przyjęcie 
spójnych, powszechnych zasad Unia może 
osiągnąć cele utrzymania suwerenności 
cyfrowej i przyspieszenia innowacji 
cyfrowych, powstających w Europie w 
zgodzie z kulturą innowacji;

Or. ro

Poprawka 51
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Stwierdza, że jednolity rynek 
cyfrowy wymaga pełnej harmonizacji, 
ponieważ sfera cyfrowa charakteryzuje się 

3. Stwierdza, że jednolity rynek 
cyfrowy wymaga pełnej harmonizacji, 
ponieważ sfera cyfrowa charakteryzuje się 
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bardzo zmienną dynamiką ponadgraniczną 
i międzynarodowym przepływem danych; 
Uważa, że jedynie poprzez przyjęcie 
spójnych, powszechnych zasad Unia może 
osiągnąć cele utrzymania suwerenności 
cyfrowej i przyspieszenia innowacji 
cyfrowych, powstających w Europie;

bardzo zmienną dynamiką ponadgraniczną 
i międzynarodowym przepływem danych; 
Uważa, że poprzez przyjęcie spójnych, 
powszechnych zasad Unia może 
przyczynić się do osiągnięcia takich celów, 
jak budowa potencjału i zdolności w UE i 
przyspieszenie innowacji cyfrowych, 
powstających w Europie;

Or. en

Poprawka 52
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. zauważa, że globalny wyścig ku 
sztucznej inteligencji już trwa i że Unia 
powinna odegrać w nim czołową rolę, 
wykorzystując swój potencjał naukowy i 
technologiczny; zdecydowanie podkreśla, 
że rozwój technologii nie może przebiegać 
kosztem ochrony użytkowników przed 
szkodami, które mogą być powodowane 
przez urządzenia i systemy wykorzystujące 
sztuczną inteligencję; zachęca do 
promocji na szczeblu międzynarodowym 
standardów w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej w kontekście sztucznej 
inteligencji rozwijanej w Unii;

Or. en

Poprawka 53
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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3a. jest zdania, że sztuczna 
inteligencja przyniesie bezprecedensowe 
możliwości i korzyści społeczeństwu oraz 
że celem decydentów unijnych powinno 
być zapewnienie Europie pozycji 
światowego lidera w dziedzinie sztucznej 
inteligencji; podkreśla w związku z tym 
potrzebę ustanowienia jasnych, 
przewidywalnych ram prawnych, które 
będą skutecznie reagować na wyzwania 
technologiczne bez utrudniania 
innowacji;

Or. ro

Poprawka 54
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. uważa, że w globalnym kontekście 
cyfryzacji i nowo pojawiających się 
technologii cyfrowych, dla 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
europejskich szczególnie istotna jest 
międzynarodowa współpraca w zakresie 
standaryzacji;

Or. ro

Poprawka 55
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża stanowcze przeświadczenie, 
że nowe, powszechne zasady dla systemów 

4. uważa, że system 
odpowiedzialności w odniesieniu do szkód 
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sztucznej inteligencji powinny przyjąć 
formę rozporządzenia; uważa, że kwestia 
odpowiedzialności w odniesieniu do szkód 
spowodowanych przez system sztucznej 
inteligencji jest jednym z kluczowych 
aspektów, którymi należy się zająć w 
ramach tych przepisów;

spowodowanych przez system sztucznej 
inteligencji stanowi zasadniczy aspekt tej 
harmonizacji i w związku z tym powinien 
zostać on uwzględniony w ramach 
rozporządzenia;

Or. fr

Poprawka 56
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla zasadnicze znaczenie 
zasady przejrzystości w kontekście zasad 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 57
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie dla skuteczności krajowych i 
unijnych przepisów ramowych 
dotyczących odpowiedzialności; uważa, że 
niezbędne są konkretne i skoordynowane 
dostosowania, by uniknąć sytuacji, w 
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rekompensaty; której osoba, która ucierpiała lub poniosła 
szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

Or. ro

Poprawka 58
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia, 
modyfikacja przez aktualizacje, 
samouczenie się  i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji stanowi 
jednak poważne wyzwanie; uważa, że 
niezbędne są konkretne dostosowania, by 
uniknąć sytuacji, w której osoba, która 
ucierpiała, poniosła szkodę majątkową lub 
niemajątkową lub poniosła szkody 
materialne nie otrzyma rekompensaty;

Or. en

Poprawka 59
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
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złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji, a także mnogość 
zaangażowanych podmiotów stanowi 
jednak poważne wyzwanie; uważa, że 
niezbędne są konkretne dostosowania, by 
uniknąć sytuacji, w której osoba, która 
ucierpiała lub poniosła szkody materialne 
nie otrzyma rekompensaty;

Or. en

Poprawka 60
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, nie tylko 
obecnych ram prawnych, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

Or. bg

Poprawka 61
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która doznała 
uszczerbku na zdrowiu, urazu 
psychicznego lub krzywdy bądź poniosła 
szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

Or. fr

Poprawka 62
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

5. wyraża przekonanie, że złożoność, 
zdolność do łączenia się, nieprzejrzystość, 
podatność na zagrożenia i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji stanowi 
jednak poważne wyzwanie; uważa, że 
niezbędne są konkretne dostosowania 
systemów odpowiedzialności, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

Or. en

Poprawka 63
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Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji stanowi jednak poważne 
wyzwanie; uważa, że niezbędne są 
konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

5. wyraża przekonanie, że nie ma 
potrzeby całkowitej nowelizacji dobrze 
funkcjonujących systemów 
odpowiedzialności, a jednocześnie że 
złożoność, zdolność do łączenia się, 
nieprzejrzystość, podatność na zagrożenia i 
potencjalna autonomiczność systemów 
sztucznej inteligencji stanowi jednak 
poważne wyzwanie; uważa, że niezbędne 
są konkretne dostosowania, by uniknąć 
sytuacji, w której osoba, która ucierpiała 
lub poniosła szkody materialne nie otrzyma 
rekompensaty;

Or. en

Poprawka 64
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji może 
sprawić, że w praktyce będzie trudno 
powiązać konkretne szkodliwe działania 
systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi danymi wprowadzonymi 

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji może 
sprawić, że w praktyce będzie trudno 
powiązać konkretne szkodliwe działania 
systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi danymi wprowadzonymi 
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przez człowieka lub jego decyzjami na 
etapie projektu systemu, a nawet będzie to 
niemożliwe; przypomina, że zgodnie z 
szeroko stosowanymi koncepcjami 
odpowiedzialności, można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

przez człowieka lub jego decyzjami na 
etapie projektu systemu, a nawet będzie to 
niemożliwe; przypomina, że to 
ograniczenie ma nawet większy wpływ na 
osobę poszkodowaną, która nie jest w 
stanie ustalić związku przyczynowego 
między szkodą a wcześniejszym 
działaniem lub zaniechaniem; podkreśla, 
że zgodnie z szeroko stosowanymi 
koncepcjami odpowiedzialności, można 
mimo wszystko obejść tę przeszkodę, 
czyniąc odpowiedzialnymi te osoby, które 
tworzą lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 65
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji może 
sprawić, że w praktyce będzie trudno 
powiązać konkretne szkodliwe działania 
systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi danymi wprowadzonymi 
przez człowieka lub jego decyzjami na 
etapie projektu systemu, a nawet będzie to 
niemożliwe; przypomina, że zgodnie z 
szeroko stosowanymi koncepcjami 

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; zauważa w tym względzie, 
że nie jest konieczne nadawanie systemom 
sztucznej inteligencji osobowości prawnej; 
wyraża opinię, że nieprzejrzystość i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji może sprawić, że w praktyce 
będzie trudno powiązać konkretne 
szkodliwe działania systemów sztucznej 
inteligencji z konkretnymi danymi 
wprowadzonymi przez człowieka lub jego 
decyzjami na etapie projektu systemu, a 
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odpowiedzialności, można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

nawet będzie to niemożliwe; przypomina, 
że zgodnie z szeroko stosowanymi 
koncepcjami odpowiedzialności, można 
mimo wszystko obejść tę przeszkodę, 
czyniąc odpowiedzialnymi te osoby, które 
tworzą lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 66
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji może 
sprawić, że w praktyce będzie trudno 
powiązać konkretne szkodliwe działania 
systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi danymi wprowadzonymi 
przez człowieka lub jego decyzjami na 
etapie projektu systemu, a nawet będzie to 
niemożliwe; przypomina, że zgodnie z 
szeroko stosowanymi koncepcjami 
odpowiedzialności, można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość, zdolność do łączenia się i 
autonomiczność systemów sztucznej 
inteligencji może sprawić, że w praktyce 
będzie trudno powiązać konkretne 
szkodliwe działania systemów sztucznej 
inteligencji z konkretnymi danymi 
wprowadzonymi przez człowieka lub jego 
decyzjami na etapie projektu systemu, a 
nawet będzie to niemożliwe; przypomina, 
że zgodnie z szeroko stosowanymi 
koncepcjami odpowiedzialności, konieczne 
jest uwzględnienie złożoności łańcuchów 
wartości; uważa że można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
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ryzyko;

Or. bg

Poprawka 67
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji może 
sprawić, że w praktyce będzie trudno 
powiązać konkretne szkodliwe działania 
systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi danymi wprowadzonymi 
przez człowieka lub jego decyzjami na 
etapie projektu systemu, a nawet będzie to 
niemożliwe; przypomina, że zgodnie z 
szeroko stosowanymi koncepcjami 
odpowiedzialności, można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że systemy 
sztucznej inteligencji zaprojektowane w 
taki sposób, aby w każdej chwili były 
możliwe do skontrolowania i otwarte na 
interwencję człowieka, pozwalały na 
powiązanie konkretnych szkodliwych 
działań systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi wprowadzonymi danymi lub 
decyzjami na etapie projektu systemu; 
przypomina, że zgodnie z szeroko 
stosowanymi koncepcjami 
odpowiedzialności, można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 68
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
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Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one 
zawsze wynikiem tego, że ktoś 
skonstruował lub wdrożył taki system, lub 
weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji może 
sprawić, że w praktyce będzie trudno 
powiązać konkretne szkodliwe działania 
systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi danymi wprowadzonymi 
przez człowieka lub jego decyzjami na 
etapie projektu systemu, a nawet będzie to 
niemożliwe; przypomina, że zgodnie z 
szeroko stosowanymi koncepcjami 
odpowiedzialności, można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

6. zauważa, że wszystkie działania 
fizyczne czy wirtualne opierające się na 
systemach sztucznej inteligencji, 
urządzenia czy procesy, w których 
korzysta się z tych systemów mogą 
zasadniczo być bezpośrednią lub pośrednią 
przyczyną szkody, a jednocześnie są one w 
większości przypadków wynikiem tego, że 
ktoś skonstruował lub wdrożył taki system, 
lub weń ingerował; wyraża opinię, że 
nieprzejrzystość i autonomiczność 
systemów sztucznej inteligencji może 
sprawić, że w praktyce będzie trudno 
powiązać konkretne szkodliwe działania 
systemów sztucznej inteligencji z 
konkretnymi danymi wprowadzonymi 
przez człowieka lub jego decyzjami na 
etapie projektu systemu, a nawet będzie to 
niemożliwe; przypomina, że zgodnie z 
szeroko stosowanymi koncepcjami 
odpowiedzialności, można mimo wszystko 
obejść tę przeszkodę, czyniąc 
odpowiedzialnymi te osoby, które tworzą 
lub utrzymują systemy sztucznej 
inteligencji, lub kontrolują związane z nimi 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 69
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
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produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; jeśli 
konieczne okaże się wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD, należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego;

produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; 
konieczne jest wprowadzenie poprawek do 
dyrektywy PLD i należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy;

Or. en

Poprawka 70
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; jeśli 
konieczne okaże się wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD, należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; jeśli 
konieczne okaże się wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD, należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
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te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego;

te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego, 
niezależnie od jego proporcjonalnej 
odpowiedzialności stosownie do udziału w 
ryzyku wystąpienia szkody regulowanej 
niniejszymi przepisami;

Or. en

Poprawka 71
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; jeśli 
konieczne okaże się wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD, należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego;

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) powinna zostać poddana 
przeglądowi i należy przy tym między 
innymi dostosować definicje produktu i 
wady, aby umożliwić dochodzenie 
roszczeń w ramach odpowiedzialności 
cywilnej producenta wadliwego systemu 
sztucznej inteligencji; wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD należy 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego;

Or. de

Poprawka 72
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; jeśli 
konieczne okaże się wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD, należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego;

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) w ciągu ponad 30 lat okazała się 
skutecznym środkiem uzyskiwania 
odszkodowań za szkody spowodowane 
wadliwie działającymi produktami; w 
związku z tym zauważa, że ponieważ 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
dyrektywa musi zostać uaktualniona, tak 
aby uwzględniała systemy sztucznej 
inteligencji; podkreśla, że konieczne jest 
wprowadzenie poprawek do dyrektywy 
PLD, należy je przedyskutować w procesie 
przeglądu dyrektywy; zauważa, że 
„podmiot kontrolujący system” 
niekoniecznie jest jednocześnie 
producentem, ponieważ może być również 
podmiotem opracowującym lub 
programistą, a zatem „podmiot 
kontrolujący system” może być w 
uzasadniony sposób objęty innym 
systemem odpowiedzialności niż system 
przewidziany w PLD;

Or. en

Poprawka 73
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 

7. uważa, że dyrektywa ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
(PLD) okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
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spowodowane wadliwie działającymi 
produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; jeśli 
konieczne okaże się wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD, należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego;

spowodowane wadliwie działającymi 
produktami; w związku z tym zauważa, że 
przepisy te należy również stosować w 
odniesieniu do roszczeń w ramach 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
jeżeli system taki można uznać za produkt 
w rozumieniu powyższej dyrektywy; jeśli 
konieczne okaże się wprowadzenie 
poprawek do dyrektywy PLD, należy je 
przedyskutować w procesie przeglądu 
dyrektywy, z uwzględnieniem nowych 
standardów odpowiedzialności cywilnej 
dotyczących systemów sztucznej 
inteligencji; wyraża opinię, że w celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy czy podmiotu opracowującego;

Or. ro

Poprawka 74
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje odpowiedni 
poziom ochrony dla osób, które ucierpiały 
z uwagi na fakt, że strona trzecia, taka jak 
haker, ingerowała w system lub które 
poniosły szkody materialne w wyniku 
działania takiej osoby, ponieważ ingerencja 
stanowi zawinione działanie; zauważa, że 
dodatkowe zasady odpowiedzialności 
wydają się niezbędne tylko w przypadkach, 
gdy strony trzeciej nie można odnaleźć lub 
jest ona niewypłacalna;

8. uważa, że obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje odpowiedni 
poziom ochrony dla osób, które ucierpiały 
z uwagi na fakt, że strona trzecia, taka jak 
haker, ingerowała w system lub które 
poniosły szkody materialne w wyniku 
działania takiej osoby, ponieważ ingerencja 
stanowi zawinione działanie; zauważa, że 
dodatkowe zasady odpowiedzialności 
wydają się niezbędne tylko w przypadkach, 
gdy strony trzeciej nie można odnaleźć lub 
jest ona niewypłacalna; wskazuje jednak 
na rozróżnienie, że jest to działanie 



AM\1205914PL.docx 45/171 PE652.460v01-00

PL

niezależne od działania w złej wierze lub 
rażącego niedbalstwa ze strony 
użytkownika aplikacji i musi zostać wzięte 
pod uwagę obok odpowiedzialności na 
zasadzie ryzyka operatora lub producenta;

Or. en

Poprawka 75
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje odpowiedni 
poziom ochrony dla osób, które ucierpiały 
z uwagi na fakt, że strona trzecia, taka jak 
haker, ingerowała w system lub które 
poniosły szkody materialne w wyniku 
działania takiej osoby, ponieważ ingerencja 
stanowi zawinione działanie; zauważa, że 
dodatkowe zasady odpowiedzialności 
wydają się niezbędne tylko w przypadkach, 
gdy strony trzeciej nie można odnaleźć lub 
jest ona niewypłacalna;

8. uważa, że obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje odpowiedni 
poziom ochrony dla osób, które ucierpiały 
z uwagi na fakt, że strona trzecia, taka jak 
haker, ingerowała w system lub które 
poniosły szkody materialne w wyniku 
działania takiej osoby, ponieważ ingerencja 
stanowi zawinione działanie; zauważa, że 
dodatkowe zasady odpowiedzialności 
wydają się niezbędne tylko w przypadkach, 
gdy strony trzeciej nie można odnaleźć lub 
jest ona niewypłacalna bądź w 
przypadkach, gdy ponoszenie ciężaru 
dowodu przez stronę poszkodowaną 
byłoby nieproporcjonalnie trudne;

Or. cs

Poprawka 76
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że obowiązujące w 8. uważa, że obowiązujące w 
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państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje odpowiedni 
poziom ochrony dla osób, które ucierpiały 
z uwagi na fakt, że strona trzecia, taka jak 
haker, ingerowała w system lub które 
poniosły szkody materialne w wyniku 
działania takiej osoby, ponieważ 
ingerencja stanowi zawinione działanie; 
zauważa, że dodatkowe zasady 
odpowiedzialności wydają się niezbędne 
tylko w przypadkach, gdy strony trzeciej 
nie można odnaleźć lub jest ona 
niewypłacalna;

państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje odpowiedni 
poziom ochrony dla osób, które ucierpiały 
z uwagi na fakt, że osoba postronna 
ingerowała w system, ponieważ ingerencja 
stanowi zawinione działanie; zauważa, że 
dodatkowe zasady odpowiedzialności 
wydają się niezbędne ze względu na te 
cechy systemów sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 77
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa zatem za stosowne, by w 
niniejszym sprawozdaniu skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji; potwierdza, że 
odpowiedzialność podmiotu wdrażającego 
można uzasadnić faktem, że podmiot ten 
kontroluje zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, 
porównywalne z zagrożeniem 
kontrolowanym przez właściciela pojazdu 
czy zwierzęcia domowego; uważa, że ze 
względu na złożoność systemów sztucznej 
inteligencji oraz ich zdolność do połączeń 
podmiot wdrażający będzie w wielu 
przypadkach pierwszą, identyfikowalną 
osobą kontaktową dla poszkodowanego;

9. uważa zatem za stosowne, by w 
niniejszym sprawozdaniu skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu obsługującego system i 
podmiotu kontrolującego system sztucznej 
inteligencji; potwierdza, że 
odpowiedzialność podmiotu 
obsługującego system można uzasadnić 
faktem, że podmiot ten czerpie korzyści z 
użytkowania systemu sztucznej 
inteligencji, porównywalne z korzyściami 
odnoszonymi przez właściciela pojazdu 
czy zwierzęcia domowego; uważa, że ze 
względu na złożoność systemów sztucznej 
inteligencji oraz ich zdolność do połączeń 
podmiot obsługujący system będzie w 
wielu przypadkach pierwszą, 
identyfikowalną osobą kontaktową dla 
poszkodowanego; uważa natomiast, że 
odpowiedzialność podmiotu 
kontrolującego system zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem opiera się na 
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fakcie, że jest on osobą, która stale 
definiuje cechy odnośnej technologii i 
świadczy istotne usługi w zakresie stałego 
wsparcia, a zatem sprawującą faktyczną 
kontrolę nad zagrożeniami związanymi z 
działaniem;

Or. en

Poprawka 78
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa zatem za stosowne, by w 
niniejszym sprawozdaniu skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji; potwierdza, że 
odpowiedzialność podmiotu wdrażającego 
można uzasadnić faktem, że podmiot ten 
kontroluje zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, 
porównywalne z zagrożeniem 
kontrolowanym przez właściciela pojazdu 
czy zwierzęcia domowego; uważa, że ze 
względu na złożoność systemów sztucznej 
inteligencji oraz ich zdolność do połączeń 
podmiot wdrażający będzie w wielu 
przypadkach pierwszą, identyfikowalną 
osobą kontaktową dla poszkodowanego;

9. uważa zatem za stosowne, by w 
niniejszym sprawozdaniu skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej operatora sztucznej inteligencji; 
potwierdza, że odpowiedzialność 
operatora można uzasadnić faktem, że 
podmiot ten kontroluje zagrożenia 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, porównywalne z zagrożeniem 
kontrolowanym przez właściciela pojazdu 
czy zwierzęcia domowego;

Or. en

Poprawka 79
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka
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9. uważa zatem za stosowne, by w 
niniejszym sprawozdaniu skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji; potwierdza, że 
odpowiedzialność podmiotu wdrażającego 
można uzasadnić faktem, że podmiot ten 
kontroluje zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, 
porównywalne z zagrożeniem 
kontrolowanym przez właściciela pojazdu 
czy zwierzęcia domowego; uważa, że ze 
względu na złożoność systemów sztucznej 
inteligencji oraz ich zdolność do połączeń 
podmiot wdrażający będzie w wielu 
przypadkach pierwszą, identyfikowalną 
osobą kontaktową dla poszkodowanego;

9. uważa zatem za stosowne, by w 
niniejszym sprawozdaniu skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej operatora sztucznej inteligencji; 
potwierdza, że odpowiedzialność 
operatora można uzasadnić faktem, że 
podmiot ten kontroluje zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, porównywalne z zagrożeniem 
kontrolowanym przez właściciela pojazdu 
czy zwierzęcia domowego; uważa, że ze 
względu na złożoność systemów sztucznej 
inteligencji oraz ich zdolność do połączeń 
operator będzie w wielu przypadkach 
pierwszą, identyfikowalną osobą 
kontaktową dla poszkodowanego;

Or. en

Poprawka 80
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Odpowiedzialność podmiotu wdrażającego Odpowiedzialność podmiotu 
obsługującego i podmiotu kontrolującego 
system

Or. en

Poprawka 81
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Odpowiedzialność podmiotu wdrażającego Odpowiedzialność operatora

Or. en
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Poprawka 82
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3

Projekt rezolucji Poprawka

Odpowiedzialność podmiotu wdrażającego Odpowiedzialność operatora

Or. en

Poprawka 83
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne;

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań, 
zwłaszcza gdy w normalnej sytuacji osoby 
potencjalnie dotknięte nie byłyby w 
stosunku umownym z danym podmiotem; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne;
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Or. ro

Poprawka 84
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne;

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące operatora 
powinny co do zasady obejmować 
wszelkie działania systemów sztucznej 
inteligencji, niezależnie od tego, gdzie są 
one realizowane i czy mają charakter 
fizyczny czy wirtualny; zauważa, że 
działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie wymagają jednak dalszych 
rozważań, nie tracąc przy tym z oczu 
innych rodzajów zagrożeń, jakie mogą być 
potencjalnie powodowane przez systemy 
sztucznej inteligencji; uważa, że 
potencjalni poszkodowani często nie są 
świadomi działania systemu i często nie 
mają umów, które dawałyby im prawo do 
zgłaszania roszczeń wobec operatora; 
zauważa, że w momencie gdy dojdzie do 
szkody osoby postronne mogłyby zgłaszać 
roszczenia na zasadzie winy, a 
dowiedzenie winy operatora systemu 
sztucznej inteligencji mogłoby okazać się 
trudne;

Or. en

Poprawka 85
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka
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10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne;

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne i tym samym 
odpowiednie roszczenia z tytułu 
odpowiedzialności spełzłyby na niczym;

Or. de

Poprawka 86
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, 
które narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
obsługujący i podmiot kontrolujący 
system powinny co do zasady obejmować 
wszelkie działania systemów sztucznej 
inteligencji, niezależnie od tego, gdzie są 
one realizowane i czy mają charakter 
fizyczny czy wirtualny; uważa, że 
potencjalni poszkodowani często nie są 
świadomi działania systemu i często nie 
mają umów, które dawałyby im prawo do 
zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
obsługującego i podmiotu kontrolującego 
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nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne;

system; zauważa, że w momencie gdy 
dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
obsługującego lub podmiotu 
kontrolującego system sztucznej 
inteligencji mogłoby okazać się trudne;

Or. en

Poprawka 87
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne;

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące operatora 
powinny co do zasady obejmować 
wszelkie działania systemów sztucznej 
inteligencji, niezależnie od tego, gdzie są 
one realizowane i czy mają charakter 
fizyczny czy wirtualny; zauważa, że 
działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec operatora; 
zauważa, że w momencie gdy dojdzie do 
szkody osoby postronne mogłyby zgłaszać 
roszczenia na zasadzie winy, a 
dowiedzenie winy operatora systemu 
sztucznej inteligencji mogłoby okazać się 
trudne;

Or. en

Poprawka 88
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny co do zasady 
obejmować wszelkie działania systemów 
sztucznej inteligencji, niezależnie od tego, 
gdzie są one realizowane i czy mają 
charakter fizyczny czy wirtualny; zauważa, 
że działania w przestrzeni publicznej, które 
narażają wiele osób postronnych na 
zagrożenie stanowią jednak przypadki, 
które wymagają dalszych rozważań; 
uważa, że potencjalni poszkodowani często 
nie są świadomi działania systemu i często 
nie mają umów, które dawałyby im prawo 
do zgłaszania roszczeń wobec podmiotu 
wdrażającego; zauważa, że w momencie 
gdy dojdzie do szkody osoby postronne 
mogłyby zgłaszać roszczenia na zasadzie 
winy, a dowiedzenie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej inteligencji 
mogłoby okazać się trudne;

10. stoi na stanowisku, że zasady 
odpowiedzialności obejmujące podmiot 
wdrażający powinny obejmować wszelkie 
działania systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie są one 
realizowane i czy mają charakter fizyczny 
czy wirtualny; zauważa, że działania w 
przestrzeni publicznej, które narażają wiele 
osób postronnych na zagrożenie stanowią 
jednak przypadki, które wymagają 
dalszych rozważań; uważa, że potencjalni 
poszkodowani często nie są świadomi 
działania systemu i często nie mają umów, 
które dawałyby im prawo do zgłaszania 
roszczeń wobec podmiotu wdrażającego; 
zauważa, że w momencie gdy dojdzie do 
szkody osoby postronne mogłyby zgłaszać 
roszczenia na zasadzie winy, a 
dowiedzenie winy podmiotu wdrażającego 
system sztucznej inteligencji mogłoby 
okazać się trudne;

Or. fr

Poprawka 89
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot wdrażający jako 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
opartego na sztucznej inteligencji, która 
kontroluje zagrożenie z nim związane i 
korzysta z jego działania; uważa, że 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot wdrażający jako 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
opartego na sztucznej inteligencji, która 
kontroluje zagrożenie z nim związane i 
korzysta z jego działania; uważa, że 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
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działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji.

działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji. 
uważa, że podmioty wdrażające muszą 
weryfikować dobre intencje podmiotów 
projektujących w całym łańcuchu 
wartości w celu zapewnienia ochrony 
konsumentów za pomocą wiarygodnej 
sztucznej inteligencji;

Or. fr

Poprawka 90
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot wdrażający jako 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
opartego na sztucznej inteligencji, która 
kontroluje zagrożenie z nim związane i 
korzysta z jego działania; uważa, że 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji.

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować operatora jako osobę, która 
do pewnego stopnia kontroluje zagrożenie 
związane z działaniem i funkcjonowaniem 
systemu opartego na sztucznej inteligencji i 
korzysta z jego działania; uważa, że 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie operatora, które 
wpływa na działanie systemu sztucznej 
inteligencji, a tym samym na zakres, w 
jakim naraża on osoby trzecie na 
zagrożenia z nim związane; uważa, że 
działania te mogą wpływać na działanie od 
początku do końca przez określanie 
danych wejściowych, wyjściowych lub 
wyników, albo zmieniać konkretne funkcje 
czy procesy w ramach systemu sztucznej 
inteligencji;

Or. en

Poprawka 91
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
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Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot wdrażający jako 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
opartego na sztucznej inteligencji, która 
kontroluje zagrożenie z nim związane i 
korzysta z jego działania; uważa, że 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji.

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot wdrażający jako 
osobę fizyczną lub prawną uczestniczącą 
we wprowadzaniu do obrotu lub 
udostępnianiu użytkownikom systemu 
opartego na sztucznej inteligencji, 
zapewniającą jego działanie lub nim 
zarządzającą i sprawującą nad nim 
kontrolę; uważa, że sprawowanie kontroli 
należy rozumieć jako dowolne działanie 
podmiotu wdrażającego, które wpływa na 
sposób działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji.

Or. fr

Poprawka 92
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot wdrażający jako 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
opartego na sztucznej inteligencji, która 
kontroluje zagrożenie z nim związane i 
korzysta z jego działania; uważa, że 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji.

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot obsługujący system 
jako osobę, która czerpie korzyści z użycia 
systemu opartego na sztucznej inteligencji i 
która wykorzystuje jego cechy i funkcje; 
uważa, że podmiot kontrolujący system 
jest osobą która stale definiuje cechy 
odnośnej technologii i świadczy istotne 
usługi w zakresie stałego wsparcia, a 
zatem sprawującą faktyczną kontrolę nad 
zagrożeniami związanymi z jej 
działaniem;

Or. en

Poprawka 93
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Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować podmiot wdrażający jako 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
opartego na sztucznej inteligencji, która 
kontroluje zagrożenie z nim związane i 
korzysta z jego działania; uważa, że 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji.

11. uważa zatem za stosowne, by 
zdefiniować operatora jako osobę, która 
kontroluje zagrożenie i korzysta z jego 
działania; uważa, że sprawowanie kontroli 
należy rozumieć jako dowolne działanie 
operatora, które wpływa na sposób 
działania od początku do końca lub 
zmienia konkretne funkcje czy procesy w 
ramach systemu sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 94
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z większą 
liczbą podmiotów wdrażających; uważa, że 
w takim przypadku wszystkie podmioty 
ponoszą solidarną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka, przy czym mają też prawo 
do proporcjonalnego regresu wobec siebie 
nawzajem;

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z większą 
liczbą operatorów, na przykład z 
podmiotem kontrolującym system i 
podmiotem obsługującym system; uważa, 
że w takim przypadku wszyscy operatorzy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka, przy czym mają też prawo 
do proporcjonalnego regresu wobec siebie 
nawzajem, stosownie do poziomu kontroli, 
jaką każda ze stron ma nad zagrożeniem, 
które się materializuje;

Or. en
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Poprawka 95
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z większą 
liczbą podmiotów wdrażających; uważa, że 
w takim przypadku wszystkie podmioty 
ponoszą solidarną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka, przy czym mają też prawo 
do proporcjonalnego regresu wobec siebie 
nawzajem;

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z większą 
liczbą podmiotów wdrażających; uważa, że 
w takim przypadku wszystkie podmioty 
ponoszą solidarną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka, przy czym mają też prawo 
do proporcjonalnego regresu wobec siebie 
nawzajem odpowiednio do poziomu 
kontroli ryzyka operacyjnego;

Or. ro

Poprawka 96
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z większą 
liczbą podmiotów wdrażających; uważa, że 
w takim przypadku wszystkie podmioty 
ponoszą solidarną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka, przy czym mają też prawo 
do proporcjonalnego regresu wobec siebie 
nawzajem;

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z większą 
liczbą operatorów; uważa, że w takim 
przypadku wszyscy operatorzy i, w 
stosownych przypadkach, użytkownicy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka, przy czym mają też prawo 
do proporcjonalnego regresu wobec siebie 
nawzajem;

Or. en

Poprawka 97
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z większą 
liczbą podmiotów wdrażających; uważa, że 
w takim przypadku wszystkie podmioty 
ponoszą solidarną odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka, przy czym mają też prawo 
do proporcjonalnego regresu wobec siebie 
nawzajem;

12. zauważa, że może dojść do sytuacji, 
w których mamy do czynienia z kilkoma 
podmiotami kontrolującymi system i 
obsługującymi system; uważa, że w takim 
przypadku wszyscy oni ponoszą solidarną 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, przy 
czym mają też prawo do proporcjonalnego 
regresu wobec siebie nawzajem;

Or. en

Poprawka 98
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zauważa, że nadanie sztucznej 
inteligencji osobowości prawnej nie jest 
ani konieczne, ani pożądane, ponieważ 
szkody powodowane przez 
funkcjonowanie tej nowej technologii 
mogą i powinny być przypisywane 
odpowiedzialnemu producentowi lub 
podmiotowi wdrażającemu;

Or. en

Poprawka 99
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Śródtytuł 4

Projekt rezolucji Poprawka

Różne zasady odpowiedzialności zależnie 
od rodzaju zagrożenia

Niestosowanie podejścia opartego na 
ocenie ryzyka na etapie odpowiedzialności

Or. en
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Poprawka 100
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
podmiot go wdrażający. zauważa, że 
system sztucznej inteligencji, który wiąże 
się ze znacznym ryzykiem, potencjalnie 
zagraża ogółowi społeczeństwa w znacznie 
większym stopniu; uważa, że w obliczu 
wyzwań prawnych wynikających z 
zastosowania systemów sztucznej 
inteligencji dla obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem;

13. przypomina, że na etapie 
odpowiedzialności przyjęcie podejścia do 
SI opartego na ocenie ryzyka nie jest 
właściwe, ponieważ szkoda już wystąpiła, 
a produkt okazał się produktem 
obarczonym ryzykiem; zauważa, że tak 
zwane zastosowania niskiego ryzyka mogą 
w równym stopniu powodować poważne 
szkody;

Or. en

Poprawka 101
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
podmiot go wdrażający. zauważa, że 
system sztucznej inteligencji, który wiąże 
się ze znacznym ryzykiem, potencjalnie 
zagraża ogółowi społeczeństwa w znacznie 
większym stopniu; uważa, że w obliczu 
wyzwań prawnych wynikających z 
zastosowania systemów sztucznej 

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym pod względem 
odpowiedzialności jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
podmiot go wdrażający. zauważa, że 
system sztucznej inteligencji, który wiąże 
się nieodłącznie ze znacznym ryzykiem, 
potencjalnie zagraża ogółowi 
społeczeństwa w znacznie większym 
stopniu; uważa, że w obliczu wyzwań 
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inteligencji dla obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem;

prawnych wynikających z zastosowania 
systemów sztucznej inteligencji dla 
obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem;

Or. ro

Poprawka 102
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
podmiot go wdrażający. zauważa, że 
system sztucznej inteligencji, który wiąże 
się ze znacznym ryzykiem, potencjalnie 
zagraża ogółowi społeczeństwa w znacznie 
większym stopniu; uważa, że w obliczu 
wyzwań prawnych wynikających z 
zastosowania systemów sztucznej 
inteligencji dla obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem;

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
operator. zauważa, że system sztucznej 
inteligencji, który wiąże się ze znacznym 
ryzykiem i działa autonomicznie, 
potencjalnie zagraża ogółowi 
społeczeństwa w znacznie większym 
stopniu; uważa, że w obliczu wyzwań 
prawnych wynikających z zastosowania 
systemów sztucznej inteligencji dla 
obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla autonomicznych 
systemów sztucznej inteligencji, 
obarczonych wysokim ryzykiem;

Or. en

Poprawka 103
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
podmiot go wdrażający. zauważa, że 
system sztucznej inteligencji, który wiąże 
się ze znacznym ryzykiem, potencjalnie 
zagraża ogółowi społeczeństwa w znacznie 
większym stopniu; uważa, że w obliczu 
wyzwań prawnych wynikających z 
zastosowania systemów sztucznej 
inteligencji dla obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem;

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
podmiot go wdrażający. zauważa, że 
system sztucznej inteligencji, który wiąże 
się ze znacznym ryzykiem, potencjalnie 
zagraża ogółowi społeczeństwa w znacznie 
większym stopniu; uważa, że w obliczu 
wyzwań prawnych wynikających z 
zastosowania systemów sztucznej 
inteligencji dla obowiązujących systemów 
odpowiedzialności cywilnej, wydaje się 
zasadne stworzenie powszechnego 
surowego systemu odpowiedzialności dla 
systemów sztucznej inteligencji, 
obarczonych wysokim ryzykiem;

Or. bg

Poprawka 104
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
podmiot go wdrażający. zauważa, że 
system sztucznej inteligencji, który wiąże 
się ze znacznym ryzykiem, potencjalnie 
zagraża ogółowi społeczeństwa w znacznie 
większym stopniu; uważa, że w obliczu 
wyzwań prawnych wynikających z 
zastosowania systemów sztucznej 
inteligencji dla obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem;

13. uznaje, że czynnikiem 
determinującym jest rodzaj systemu 
sztucznej inteligencji, który kontroluje 
operator. zauważa, że system sztucznej 
inteligencji, który wiąże się ze znacznym 
ryzykiem, potencjalnie zagraża ogółowi 
społeczeństwa w znacznie większym 
stopniu; uważa, że w obliczu wyzwań 
prawnych wynikających z zastosowania 
systemów sztucznej inteligencji dla 
obowiązujących systemów 
odpowiedzialności, wydaje się zasadne 
stworzenie surowego systemu 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem;

Or. en



PE652.460v01-00 62/171 AM\1205914PL.docx

PL

Poprawka 105
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednaj osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy, którego 
wcześniej nie można przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

14. podkreśla, że do modelu 
odpowiedzialności za produkty 
zawierające systemy sztucznej inteligencji 
należy podchodzić w procesie 
dwuetapowym: po pierwsze, należy ustalić 
odpowiedzialność na zasadzie winy 
podmiotu obsługującego system, wobec 
którego osoba poszkodowana powinna 
mieć prawo do wystąpienia z roszczeniem 
odszkodowawczym, z możliwością 
udowodnienia braku winy przez podmiot 
obsługujący system przez przestrzeganie 
obowiązku staranności polegającego na 
regularnym instalowaniu wszystkich 
dostępnych aktualizacji; jeżeli obowiązek 
ten jest spełniony, zakłada się zachowanie 
należytej staranności; po drugie, w 
przypadku, gdy nie można ustalić winy 
podmiotu obsługującego system, 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
powinien ponosić podmiot kontrolujący 
system; zauważa, że taki dwuetapowy 
proces ma zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia poszkodowanym skutecznego 
odszkodowania za szkody spowodowane 
przez systemy wykorzystujące SI;

Or. en

Poprawka 106
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka
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14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednaj osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy, którego 
wcześniej nie można przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednaj osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy, którego 
wcześniej nie można przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że przy ustalaniu, czy system 
sztucznej inteligencji jest obarczony 
wysokim ryzykiem, pod uwagę należy 
również wziąć sektor, w którym można 
oczekiwać wystąpienia znacznego ryzyka, 
a także charakter prowadzonej 
działalności; wyraża przekonanie, że 
znaczenie tego potencjału zależy od 
wzajemnego stosunku między powagą 
ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

Or. bg

Poprawka 107
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednaj osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy, którego 
wcześniej nie można przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednaj osobie lub 
grupie osób, w sposób, który jest oparty na 
autonomicznym podejmowaniu decyzji 
przez technologię i tym samym wcześniej 
nie można go przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;
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Or. en

Poprawka 108
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednaj osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy, którego 
wcześniej nie można przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednaj osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy i 
wykraczający poza to, czego można 
zasadnie oczekiwać po jego zamierzonym 
zastosowaniu; wyraża przekonanie, że 
znaczenie tego potencjału zależy od 
wzajemnego stosunku między powagą 
ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 109
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
szkodami wyrządzonymi jednej osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy, którego 
wcześniej nie można przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że znaczenie tego potencjału 

14. wyraża przekonanie, że system 
sztucznej inteligencji stanowi poważne 
ryzyko, gdy jego autonomiczne działanie 
wiąże się ze znaczącym zagrożeniem 
spowodowania uszczerbku na zdrowiu, 
wywołania urazu psychicznego lub 
wyrządzenia krzywdy jednej osobie lub 
grupie osób, w sposób losowy, którego 
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zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

wcześniej nie można przewidzieć; wyraża 
przekonanie, że znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

Or. fr

Poprawka 110
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z nowo utworzoną europejską agencją ds. 
sztucznej inteligencji;

Or. fr
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Poprawka 111
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
wyczerpującym Załączniku do 
proponowanego rozporządzenia; biorąc 
pod uwagę szybkie przemiany 
technologiczne i wymaganą wiedzę w 
zakresie technologii, uznaje, że Komisja 
Europejska powinna decydować, czy 
dokonać przeglądu Załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów; wyraża 
również opinię, że Parlament Europejski 
powinien wyznaczyć ekspertów-
konsultantów, doradzających niedawno 
ustanowionemu komitetowi stałemu.

Or. ro

Poprawka 112
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów, w skład 
której wejdą również eksperci w dziedzinie 
etyki, a także antropolodzy, socjolodzy i 
specjaliści ds. zdrowia psychicznego;

Or. fr

Poprawka 113
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 

15. zwraca uwagę, że przyjęcie 
podejścia do SI opartego na ocenie ryzyka 
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ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co 
sześć miesięcy, a w razie konieczności 
powinna go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle 
współpracować z niedawno utworzonym 
komitetem stałym, podobnym do 
istniejących już struktur, a mianowicie 
Stałego Komitetu ds. Prekursorów czy 
Komitetu Technicznego ds. Pojazdów 
Silnikowych, które skupiają ekspertów 
krajowych z państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

w istniejących ramach odpowiedzialności 
może spowodować niepotrzebne 
zróżnicowanie na obszarze UE, 
powodując niepewność prawną, problemy 
interpretacyjne i dezorientację wśród 
użytkowników, którzy musieliby korzystać 
z różnych poziomów ochrony w zależności 
od tego, czy systemy SI są sklasyfikowane 
jako systemy wysokiego czy niskiego 
ryzyka, czego użytkownicy nie są w stanie 
ocenić sami; uważa, że gdy szkoda już 
wystąpiła, nie ma znaczenia, czy system 
sztucznej inteligencji został 
zaklasyfikowany jako system wysokiego 
czy niskiego ryzyka oraz że istotne jest, 
aby osoby poszkodowane mogły uzyskać 
pełne odszkodowanie za szkodę 
niezależnie od kategorii ryzyka;

Or. en

Poprawka 114
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co 
sześć miesięcy, a w razie konieczności 
powinna go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 

15. biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna w ramach 
aktu delegowanego, wobec którego 
Parlament Europejski może wnieść 
zastrzeżenia, sporządzić wykaz systemów 
sztucznej inteligencji stanowiących 
poważne zagrożenie; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
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Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

Or. de

Poprawka 115
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co trzy 
miesiące, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
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Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

Or. en

Poprawka 116
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybkie 
przemiany technologiczne i wymaganą 
wiedzę w zakresie technologii, uznaje, że 
Komisja Europejska powinna decydować, 
czy dokonać przeglądu Załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna ściśle współpracować 
z niedawno utworzonym komitetem 
stałym, podobnym do istniejących już 
struktur, a mianowicie Stałego Komitetu 
ds. Prekursorów czy Komitetu 
Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych, 
które skupiają ekspertów krajowych z 
państw członkowskich i inne 
zainteresowane podmioty; uważa, że 
zrównoważona reprezentacja w „Zespole 
Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. 
Sztucznej Inteligencji” może posłużyć jako 
przykład do utworzenia grupy 
zainteresowanych podmiotów;

15. zaleca, by wszystkie systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem zostały umieszczone w 
Załączniku do proponowanego 
rozporządzenia; biorąc pod uwagę szybki 
rozwój technologiczny i wymaganą wiedzę 
w zakresie technologii, uznaje, że Komisja 
Europejska powinna decydować, czy 
dokonać przeglądu Załącznika co sześć 
miesięcy, a w razie konieczności powinna 
go uaktualnić w drodze aktu 
delegowanego; uważa, że Komisja 
Europejska powinna być informowana 
przez niedawno utworzony komitet stały, 
podobny do istniejących już struktur, a 
mianowicie Stałego Komitetu ds. 
Prekursorów czy Komitetu Technicznego 
ds. Pojazdów Silnikowych, które skupiają 
ekspertów krajowych z państw 
członkowskich i inne zainteresowane 
podmioty; uważa, że zrównoważona 
reprezentacja w „Zespole Ekspertów 
Wysokiego Szczebla ds. Sztucznej 
Inteligencji” może posłużyć jako przykład 
do utworzenia grupy zainteresowanych 
podmiotów;

Or. en

Poprawka 117



AM\1205914PL.docx 71/171 PE652.460v01-00

PL

Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zauważa, że rozwój technologii 
opartych na sztucznej inteligencji jest 
niezwykle dynamiczny i stale przyspiesza; 
podkreśla, że aby zapewnić użytkownikom 
odpowiednią ochronę, konieczne jest 
podejście przyspieszone pozwalające 
analizować pod kątem potencjalnych 
zagrożeń nowe urządzenia i systemy 
wykorzystujące systemy sztucznej 
inteligencji, które pojawiają się na rynku 
europejskim; zaleca Komisji, aby 
wszystkie procedury w tym zakresie zostały 
w jak największym stopniu uproszczone;

Or. en

Poprawka 118
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uznaje, że utworzony w ten sposób 
wykaz nie może być uważany za 
wyczerpujący, zważywszy zwłaszcza na 
ewentualne prawomocne orzeczenia 
sądowe mogące wskazać systemy sztucznej 
inteligencji, które nie zostały w nim 
uwzględnione;

Or. fr

Poprawka 119
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
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Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że zgodnie z 
surowym systemem odpowiedzialności w 
państwach członkowskich proponowane 
rozporządzenie powinno jedynie 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna i własność oraz powinno 
wskazywać kwoty i zakres odszkodowania, 
a także termin przedawnienia roszczeń;

16. wyraża przekonanie, że 
proponowane rozporządzenie powinno 
wskazywać termin przedawnienia roszczeń 
i zgodnie z surowym systemem 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich powinno jedynie 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna i własność, przy czym Komisja 
Europejska powinna zbadać, czy zakres 
stosowania powinien zostać rozszerzony 
na szkody majątkowe;

Or. de

Poprawka 120
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że zgodnie z 
surowym systemem odpowiedzialności w 
państwach członkowskich proponowane 
rozporządzenie powinno jedynie 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna i własność oraz powinno 
wskazywać kwoty i zakres odszkodowania, 
a także termin przedawnienia roszczeń;

16. wyraża przekonanie, że zgodnie z 
surowym systemem odpowiedzialności w 
państwach członkowskich proponowane 
rozporządzenie powinno obejmować 
szkody materialne i niematerialne w 
odniesieniu do istotnych chronionych 
przepisami praw, takich jak życie, zdrowie, 
nienaruszalność cielesna, integralność 
psychiczna i moralna i własność oraz 
powinno wskazywać orientacyjne kwoty i 
zakres odszkodowania, a także termin 
przedawnienia roszczeń;

Or. fr

Poprawka 121
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że zgodnie z 
surowym systemem odpowiedzialności w 
państwach członkowskich proponowane 
rozporządzenie powinno jedynie 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna i własność oraz powinno 
wskazywać kwoty i zakres odszkodowania, 
a także termin przedawnienia roszczeń;

16. wyraża przekonanie, że ze względu 
na szczególne cechy systemów sztucznej 
inteligencji proponowane rozporządzenie 
powinno obejmować zarówno szkody 
materialne, jak i niematerialne, w tym 
szkody dotyczące mienia niematerialnego 
i danych, takie jak utrata lub wyciek 
danych, oraz powinno gwarantować, że 
szkody zostaną zawsze w pełni naprawione 
zgodnie z podstawowym prawem do 
odszkodowania za poniesione straty;

Or. en

Poprawka 122
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że zgodnie z 
surowym systemem odpowiedzialności w 
państwach członkowskich proponowane 
rozporządzenie powinno jedynie 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna i własność oraz powinno 
wskazywać kwoty i zakres odszkodowania, 
a także termin przedawnienia roszczeń;

16. wyraża przekonanie, że 
proponowane rozporządzenie powinno 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna, własność i znaczne szkody 
niematerialne powodujące straty 
gospodarcze oraz powinno wskazywać 
kwoty i zakres odszkodowania, a także 
termin przedawnienia roszczeń;

Or. en

Poprawka 123
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
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Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża przekonanie, że zgodnie z 
surowym systemem odpowiedzialności w 
państwach członkowskich proponowane 
rozporządzenie powinno jedynie 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna i własność oraz powinno 
wskazywać kwoty i zakres odszkodowania, 
a także termin przedawnienia roszczeń;

16. wyraża przekonanie, że zgodnie z 
surowym systemem odpowiedzialności w 
państwach członkowskich proponowane 
rozporządzenie powinno jedynie 
obejmować szkody w odniesieniu do 
istotnych chronionych przepisami praw, 
takich jak życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesna i własność oraz powinno 
wskazywać zakres odszkodowania, a także 
termin przedawnienia roszczeń;

Or. en

Poprawka 124
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które powodują 
szkody, ale nie zostały wymienione w 
Załączniku I do proponowanego 
rozporządzenia powinny nadal być objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy; 
uważa jednak, że poszkodowany ma mimo 
wszystko prawo do domniemania winy 
podmiotu wdrażającego;

skreśla się

Or. en

Poprawka 125
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 17



AM\1205914PL.docx 75/171 PE652.460v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które 
powodują szkody, ale nie zostały 
wymienione w Załączniku I do 
proponowanego rozporządzenia powinny 
nadal być objęte odpowiedzialnością na 
zasadzie winy; uważa jednak, że 
poszkodowany ma mimo wszystko prawo 
do domniemania winy podmiotu 
wdrażającego;

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które 
powodują szkody, ale nie zostały 
wymienione w Załączniku I do 
proponowanego rozporządzenia powinny 
nadal być objęte odpowiedzialnością na 
zasadzie winy; uważa jednak, że 
poszkodowany ma mimo wszystko prawo 
do domniemania winy podmiotu 
wdrażającego; uważa w związku z tym, że 
nadal ma zastosowanie prawo krajowe 
regulujące kwotę i zakres odszkodowania 
oraz termin zgłaszania roszczeń z tytułu 
szkód spowodowanych przez system 
sztucznej inteligencji;

Or. ro

Poprawka 126
Emil Radev

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które 
powodują szkody, ale nie zostały 
wymienione w Załączniku I do 
proponowanego rozporządzenia powinny 
nadal być objęte odpowiedzialnością na 
zasadzie winy; uważa jednak, że 
poszkodowany ma mimo wszystko prawo 
do domniemania winy podmiotu 
wdrażającego;

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które 
powodują szkody, ale nie zostały 
wymienione w Załączniku I do 
proponowanego rozporządzenia powinny 
nadal być objęte odpowiedzialnością na 
zasadzie winy; uważa jednak, że 
poszkodowany ma mimo wszystko prawo 
do domniemania winy podmiotu 
wdrażającego oraz że chociaż takie 
domniemanie winy jest wzruszalne, to 
ciężar dowodu spoczywa na podmiocie 
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wdrażającym;

Or. bg

Poprawka 127
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które powodują 
szkody, ale nie zostały wymienione w 
Załączniku I do proponowanego 
rozporządzenia powinny nadal być objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy; 
uważa jednak, że poszkodowany ma mimo 
wszystko prawo do domniemania winy 
podmiotu wdrażającego;

17. wskazuje, że kryteria określające 
poziom ryzyka wystąpienia szkody 
spowodowanej przez systemy sztucznej 
inteligencji, ale nie wymienione w 
Załączniku I do proponowanego 
rozporządzenia powinny nadal być objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy; 
uważa jednak, że poszkodowany ma mimo 
wszystko prawo do domniemania winy 
operatora, który może się uwolnić od 
odpowiedzialności przez udowodnienie 
przestrzegania obowiązku staranności;

Or. en

Poprawka 128
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które 
powodują szkody, ale nie zostały 
wymienione w Załączniku I do 
proponowanego rozporządzenia powinny 
nadal być objęte odpowiedzialnością na 
zasadzie winy; uważa jednak, że 
poszkodowany ma mimo wszystko prawo 

17. wskazuje, że wszelkie działania 
sterowane systemami sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy 
wykorzystujące te systemy, które 
powodują szkody, ale nie zostały 
wymienione w Załączniku I do 
proponowanego rozporządzenia powinny 
nadal być objęte odpowiedzialnością na 
zasadzie winy; uważa jednak, że 
poszkodowany ma mimo wszystko prawo 
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do domniemania winy podmiotu 
wdrażającego;

do domniemania winy operatora;

Or. en

Poprawka 129
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że odpowiedzialność 
producenta za system lub urządzenie 
oparte na rozwiązaniach sztucznej 
inteligencji powinna być konsekwentnie 
powiązana z niemożliwością umownego 
wykluczenia odpowiedzialności cywilnej w 
tym zakresie – w tym w stosunkach między 
przedsiębiorstwami i między 
przedsiębiorstwami a administracją;

Or. en

Poprawka 130
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. zwraca się do Komisji o dokonanie 
oceny, czy istnieje potrzeba wprowadzenia 
regulacji dotyczących umów, które będą 
zapobiegać wprowadzaniu umownych 
klauzul braku odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 131
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że ryzyko bycia 
pociągniętym do odpowiedzialności jest 
kluczowym czynnikiem, który stanowi o 
sukcesie nowych technologii, produktów i 
usług; zauważa, że prawidłowe podejście 
do ryzyka ma również zasadnicze 
znaczenie dla zadbania o to, by ogół 
społeczeństwa mógł zaufać nowym 
technologiom, pomimo faktu, że 
potencjalnie można w związku z nimi 
ucierpieć lub też, że poszkodowany może 
wystąpić z roszczeniami;

18. uważa, że ryzyko bycia 
pociągniętym do odpowiedzialności jest 
kluczowym czynnikiem, który stanowi o 
sukcesie nowych technologii, produktów i 
usług; zauważa, że prawidłowe podejście 
do ryzyka ma również zasadnicze 
znaczenie dla zadbania o to, by ogół 
społeczeństwa mógł zaufać nowym 
technologiom, pomimo faktu, że 
potencjalnie można w związku z nimi 
ucierpieć lub też, że poszkodowany może 
wystąpić z roszczeniami; odnotowuje 
jednocześnie, że ten system regulacyjny 
skupia się na potrzebie wykorzystania i 
wzmocnienia korzyści oferowanych przez 
systemy sztucznej inteligencji, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu solidnych 
zabezpieczeń;

Or. ro

Poprawka 132
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że ryzyko bycia 
pociągniętym do odpowiedzialności jest 
kluczowym czynnikiem, który stanowi o 
sukcesie nowych technologii, produktów i 
usług; zauważa, że prawidłowe podejście 
do ryzyka ma również zasadnicze 
znaczenie dla zadbania o to, by ogół 
społeczeństwa mógł zaufać nowym 
technologiom, pomimo faktu, że 
potencjalnie można w związku z nimi 
ucierpieć lub też, że poszkodowany może 

18. uważa, że pokrycie zobowiązań z 
tytułu odpowiedzialności jest kluczowym 
czynnikiem, który stanowi o sukcesie 
nowych technologii, produktów i usług; 
zauważa, że prawidłowe podejście do 
odpowiedzialności ma również zasadnicze 
znaczenie dla zadbania o to, by ogół 
społeczeństwa mógł zaufać nowym 
technologiom, pomimo faktu, że 
potencjalnie można w związku z nimi 
ucierpieć lub też, że poszkodowany może 
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wystąpić z roszczeniami; wystąpić z roszczeniami;

Or. en

Poprawka 133
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. uważa, że ryzyko bycia 
pociągniętym do odpowiedzialności jest 
kluczowym czynnikiem, który stanowi o 
sukcesie nowych technologii, produktów i 
usług; zauważa, że prawidłowe podejście 
do ryzyka ma również zasadnicze 
znaczenie dla zadbania o to, by ogół 
społeczeństwa mógł zaufać nowym 
technologiom, pomimo faktu, że 
potencjalnie można w związku z nimi 
ucierpieć lub też, że poszkodowany może 
wystąpić z roszczeniami;

18. uważa, że ten system 
odpowiedzialności, który zapewnia pełne 
odszkodowanie za szkody spowodowane 
przez systemy oparte na sztucznej 
inteligencji, oznacza, że podmioty 
projektujące i producenci muszą zwracać 
większą uwagę na bezpieczeństwo takich 
systemów; zauważa, że integralne 
podejście do ryzyka ma zasadnicze 
znaczenie dla zadbania o to, by ogół 
społeczeństwa mógł zaufać nowym 
technologiom;

Or. fr

Poprawka 134
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. jest świadomy faktu, że niepewność 
dotycząca zagrożeń nie powinna 
powodować, że składki ubezpieczeniowe 
będą zbyt wysokie, a tym samym będą 
stanowić przeszkodę dla badań i 
innowacji; proponuje opracowanie 
specjalnego mechanizmu współpracy 
między Komisją i branżą ubezpieczeniową 
w celu rozwiązania problemu potencjalnej 
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niepewności w branży ubezpieczeniowej;

Or. en

Poprawka 135
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyraża przekonanie, że związku ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
spowodowania szkód i biorąc pod uwagę 
postanowienia dyrektywy 2009/103/WE7, 
wszystkie podmioty wdrażające systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem, umieszczone na wykazie 
Załącznika proponowanego 
rozporządzenia, powinny posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności; 
uważa, że taki system obowiązkowych 
ubezpieczeń dla obarczonych wysokim 
ryzykiem systemów sztucznej inteligencji 
powinien pokrywać odszkodowania w 
kwocie i zakresie, które wynikają z 
proponowanego rozporządzeniu;

19. wyraża przekonanie, że system 
obowiązkowych ubezpieczeń dla 
wszystkich systemów sztucznej inteligencji 
nie jest właściwym podejściem;

_________________
7 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Poprawka 136
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyraża przekonanie, że związku ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
spowodowania szkód i biorąc pod uwagę 

19. wyraża przekonanie, że związku ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
spowodowania szkód i biorąc pod uwagę 
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postanowienia dyrektywy 2009/103/WE7, 
wszystkie podmioty wdrażające systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem, umieszczone na wykazie 
Załącznika proponowanego 
rozporządzenia, powinny posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności; 
uważa, że taki system obowiązkowych 
ubezpieczeń dla obarczonych wysokim 
ryzykiem systemów sztucznej inteligencji 
powinien pokrywać odszkodowania w 
kwocie i zakresie, które wynikają z 
proponowanego rozporządzeniu;

postanowienia dyrektywy 2009/103/WE7, 
wszyscy operatorzy systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem, umieszczonych na wykazie 
Załącznika proponowanego 
rozporządzenia, powinni posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności; 
uważa, że taki system obowiązkowych 
ubezpieczeń dla obarczonych wysokim 
ryzykiem systemów sztucznej inteligencji 
powinien pokrywać odszkodowania w 
kwocie i zakresie, które wynikają z 
proponowanego rozporządzeniu; jest 
świadomy, że taka technologia jest 
obecnie nadal bardzo rzadka, ponieważ 
zakłada wysoki stopień autonomicznego 
podejmowania decyzji, a zatem obecne 
propozycje w większości dotyczą 
przyszłości;

_________________ _________________
7 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11. 7 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Poprawka 137
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyraża przekonanie, że związku ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
spowodowania szkód i biorąc pod uwagę 
postanowienia dyrektywy 2009/103/WE7, 
wszystkie podmioty wdrażające systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem, umieszczone na wykazie 
Załącznika proponowanego 
rozporządzenia, powinny posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności; 
uważa, że taki system obowiązkowych 
ubezpieczeń dla obarczonych wysokim 
ryzykiem systemów sztucznej inteligencji 
powinien pokrywać odszkodowania w 

19. wyraża przekonanie, że związku ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
spowodowania szkód i biorąc pod uwagę 
postanowienia dyrektywy 2009/103/WE7, 
wszystkie podmioty wdrażające systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem, umieszczone na wykazie 
Załącznika proponowanego 
rozporządzenia, powinny posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności;
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kwocie i zakresie, które wynikają z 
proponowanego rozporządzenia;
_________________ _________________
7 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11. 7 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11.

Or. de

Poprawka 138
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyraża przekonanie, że związku ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
spowodowania szkód i biorąc pod uwagę 
postanowienia dyrektywy 2009/103/WE7, 
wszystkie podmioty wdrażające systemy 
sztucznej inteligencji, obarczone wysokim 
ryzykiem, umieszczone na wykazie 
Załącznika proponowanego 
rozporządzenia, powinny posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności; 
uważa, że taki system obowiązkowych 
ubezpieczeń dla obarczonych wysokim 
ryzykiem systemów sztucznej inteligencji 
powinien pokrywać odszkodowania w 
kwocie i zakresie, które wynikają z 
proponowanego rozporządzeniu;

19. wyraża przekonanie, że związku ze 
znacznym prawdopodobieństwem 
spowodowania szkód i biorąc pod uwagę 
postanowienia dyrektywy 2009/103/WE7, 
wszyscy operatorzy systemów sztucznej 
inteligencji, obarczonych wysokim 
ryzykiem, umieszczonych na wykazie 
Załącznika proponowanego 
rozporządzenia, powinni posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności; 
uważa, że taki system obowiązkowych 
ubezpieczeń dla obarczonych wysokim 
ryzykiem systemów sztucznej inteligencji 
powinien pokrywać odszkodowania w 
kwocie i zakresie, które wynikają z 
proponowanego rozporządzeniu;

_________________ _________________
7 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11. 7 Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11.

Or. en

Poprawka 139
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 20
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Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że europejski mechanizm 
odszkodowawczy, finansowany ze środków 
publicznych nie jest właściwym sposobem 
na usuwanie ewentualnych niedociągnięć 
systemów ubezpieczeniowych; pamiętając 
o dobrych doświadczeniach podczas 
stanowienia przepisów dla sektora 
technologii finansowych, uważa, że to 
rynek ubezpieczeniowy powinien 
zdecydować o dostosowaniu istniejących 
produktów lub stworzeniu nowych 
rodzajów polis ubezpieczeniowych dla 
licznych branż i różnorakich technologii, 
produktów i usług, w których korzysta się 
z systemów sztucznej inteligencji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 140
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że europejski mechanizm 
odszkodowawczy, finansowany ze 
środków publicznych nie jest właściwym 
sposobem na usuwanie ewentualnych 
niedociągnięć systemów 
ubezpieczeniowych; pamiętając o dobrych 
doświadczeniach podczas stanowienia 
przepisów dla sektora technologii 
finansowych, uważa, że to rynek 
ubezpieczeniowy powinien zdecydować o 
dostosowaniu istniejących produktów lub 
stworzeniu nowych rodzajów polis 
ubezpieczeniowych dla licznych branż i 
różnorakich technologii, produktów i 
usług, w których korzysta się z systemów 
sztucznej inteligencji;

20. uważa, że europejski mechanizm 
odszkodowawczy, finansowany ze 
środków publicznych nie jest właściwym 
sposobem na usuwanie ewentualnych 
niedociągnięć systemów 
ubezpieczeniowych; uważa, że brak 
danych na temat ryzyka związanego z 
systemami sztucznej inteligencji utrudnia 
sektorowi ubezpieczeń opracowanie 
dostosowanych lub nowych produktów 
ubezpieczeniowych; uważa, że 
pozostawienie opracowania 
obowiązkowego ubezpieczenia wyłącznie 
w gestii rynku może doprowadzić do 
przyjęcia jednego uniwersalnego 
podejścia, charakteryzującego się 
nieproporcjonalnie wysokimi cenami i 
niewłaściwymi zachętami, co zachęci 
podmioty gospodarcze do wyboru 
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najtańszego ubezpieczenia zamiast 
najlepszego; uważa, że Komisja powinna 
ściśle współpracować z sektorem 
ubezpieczeń, aby sprawdzić, w jaki sposób 
można wykorzystać dane i innowacyjne 
modele do stworzenia ubezpieczeń, które 
oferują odpowiednią ochronę za 
przystępną cenę.

Or. en

Poprawka 141
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że europejski mechanizm 
odszkodowawczy, finansowany ze środków 
publicznych nie jest właściwym sposobem 
na usuwanie ewentualnych niedociągnięć 
systemów ubezpieczeniowych; pamiętając 
o dobrych doświadczeniach podczas 
stanowienia przepisów dla sektora 
technologii finansowych, uważa, że to 
rynek ubezpieczeniowy powinien 
zdecydować o dostosowaniu istniejących 
produktów lub stworzeniu nowych 
rodzajów polis ubezpieczeniowych dla 
licznych branż i różnorakich technologii, 
produktów i usług, w których korzysta się 
z systemów sztucznej inteligencji;

20. uważa, że obowiązek dostosowania 
istniejących produktów lub stworzeniu 
nowych rodzajów polis ubezpieczeniowych 
dla licznych branż i różnorakich 
technologii, produktów i usług, w których 
korzysta się z systemów sztucznej 
inteligencji, spoczywa na zakładach 
ubezpieczeniowych;

Or. fr

Poprawka 142
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka
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20. uważa, że europejski mechanizm 
odszkodowawczy, finansowany ze środków 
publicznych nie jest właściwym sposobem 
na usuwanie ewentualnych niedociągnięć 
systemów ubezpieczeniowych; pamiętając 
o dobrych doświadczeniach podczas 
stanowienia przepisów dla sektora 
technologii finansowych, uważa, że to 
rynek ubezpieczeniowy powinien 
zdecydować o dostosowaniu istniejących 
produktów lub stworzeniu nowych 
rodzajów polis ubezpieczeniowych dla 
licznych branż i różnorakich technologii, 
produktów i usług, w których korzysta się 
z systemów sztucznej inteligencji;

20. podkreśla, że sam powód, iż szkoda 
została spowodowana przez podmiot inny 
niż człowiek nie powinien ograniczać 
zakresu szkód, które mogą zostać 
naprawione, ani form odszkodowania, 
które może zostać zaproponowane stronie, 
która poniosła daną szkodę;

Or. en

Poprawka 143
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. uważa, że europejski mechanizm 
odszkodowawczy, finansowany ze 
środków publicznych nie jest właściwym 
sposobem na usuwanie ewentualnych 
niedociągnięć systemów 
ubezpieczeniowych; pamiętając o dobrych 
doświadczeniach podczas stanowienia 
przepisów dla sektora technologii 
finansowych, uważa, że to rynek 
ubezpieczeniowy powinien zdecydować o 
dostosowaniu istniejących produktów lub 
stworzeniu nowych rodzajów polis 
ubezpieczeniowych dla licznych branż i 
różnorakich technologii, produktów i 
usług, w których korzysta się z systemów 
sztucznej inteligencji;

20. uważa, że europejski mechanizm 
odszkodowawczy, finansowany ze 
środków publicznych nie jest właściwym 
sposobem na usuwanie ewentualnych 
niedociągnięć systemów 
ubezpieczeniowych; pamiętając o dobrych 
doświadczeniach podczas stanowienia 
przepisów dla sektora technologii 
finansowych, uważa, że niezależnie od 
wspomnianego powyżej mechanizmu 
współpracy Komisji i branży 
ubezpieczeniowej, to rynek 
ubezpieczeniowy powinien zdecydować o 
dostosowaniu istniejących produktów lub 
stworzeniu nowych rodzajów polis 
ubezpieczeniowych dla licznych branż i 
różnorakich technologii, produktów i 
usług, w których korzysta się z systemów 
sztucznej inteligencji;
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Or. en

Poprawka 144
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze sprawozdanie zajmuje się 
istotnym aspektem cyfryzacji, która jest 
kształtowana przez działalność 
ponadgraniczną oraz konkurencję na 
świecie. Poniższe zasady winny służyć 
jako wytyczne:

Niniejsze sprawozdanie zajmuje się 
istotnym aspektem cyfryzacji, która jest 
kształtowana przez działalność 
ponadgraniczną, konkurencję na świecie i 
podstawowe kwestie społeczne. Poniższe 
zasady winny służyć jako wytyczne:

Or. en

Poprawka 145
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 1

Projekt rezolucji Poprawka

- Rzeczywisty jednolity rynek 
cyfrowy wymaga pełnego ujednolicenia za 
pośrednictwem rozporządzenia.

- Rzeczywisty jednolity rynek 
cyfrowy wymaga poziomu pełnego 
ujednolicenia, którego celem jest 
utrzymanie ochrony prawnej obywateli w 
całej Unii.

Or. en

Poprawka 146
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1205914PL.docx 87/171 PE652.460v01-00

PL

- Nowymi wyzwaniami prawnymi 
wynikającymi z zastosowania systemów 
sztucznej inteligencji należy się zająć przez 
stworzenie producentom, podmiotom 
wdrażającym, poszkodowanym i innym 
stronom trzecim poczucia maksymalnej 
pewności prawnej.

- Nowymi wyzwaniami prawnymi 
wynikającymi z rozwoju systemów 
sztucznej inteligencji należy się zająć przez 
stworzenie w całym łańcuchu 
odpowiedzialności, w tym producentom, 
operatorom, poszkodowanym i innym 
stronom trzecim poczucia maksymalnej 
pewności prawnej.

Or. en

Poprawka 147
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- Nowymi wyzwaniami prawnymi 
wynikającymi z zastosowania systemów 
sztucznej inteligencji należy się zająć przez 
stworzenie producentom, podmiotom 
wdrażającym, poszkodowanym i innym 
stronom trzecim poczucia maksymalnej 
pewności prawnej.

- Nowymi wyzwaniami prawnymi 
wynikającymi z zastosowania systemów 
sztucznej inteligencji należy się zająć przez 
stworzenie producentom, podmiotom 
obsługującym i podmiotom kontrolującym 
system, poszkodowanym i innym stronom 
trzecim poczucia maksymalnej pewności 
prawnej.

Or. en

Poprawka 148
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 2

Projekt rezolucji Poprawka

- Nowymi wyzwaniami prawnymi 
wynikającymi z zastosowania systemów 
sztucznej inteligencji należy się zająć przez 
stworzenie producentom, podmiotom 
wdrażającym, poszkodowanym i innym 
stronom trzecim poczucia maksymalnej 

- Nowymi wyzwaniami prawnymi 
wynikającymi z zastosowania systemów 
sztucznej inteligencji należy się zająć przez 
stworzenie producentom, operatorom, 
poszkodowanym i innym stronom trzecim 
poczucia maksymalnej pewności prawnej.
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pewności prawnej.

Or. en

Poprawka 149
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1 – punktor 3

Projekt rezolucji Poprawka

• Nie powinno się iść w stronę 
nadmiernego stanowienia prawa, gdyż to z 
kolei położyłoby się cieniem na tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań z użyciem 
sztucznej inteligencji w Europie, 
szczególnie jeżeli technologia, produkt lub 
usługa będą rozwijane przez MŚP lub 
start-upy.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 150
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1 – tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- Nie powinno się iść w stronę 
nadmiernego stanowienia prawa, gdyż to z 
kolei położyłoby się cieniem na tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań z użyciem 
sztucznej inteligencji w Europie, 
szczególnie jeżeli technologia, produkt lub 
usługa będą rozwijane przez MŚP lub start-
upy.

- Nie powinno się iść w stronę 
nadmiernego stanowienia prawa i należy 
zapobiec dodatkowej biurokracji, gdyż w 
przeciwnym razie zahamowane zostałoby 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań z 
użyciem sztucznej inteligencji w Europie, 
szczególnie jeżeli technologia, produkt lub 
usługa będą rozwijane przez MŚP lub start-
upy.

Or. de
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Poprawka 151
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 3

Projekt rezolucji Poprawka

- Nie powinno się iść w stronę 
nadmiernego stanowienia prawa, gdyż to z 
kolei położyłoby się cieniem na tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań z użyciem 
sztucznej inteligencji w Europie, 
szczególnie jeżeli technologia, produkt lub 
usługa będą rozwijane przez MŚP lub start-
upy.

- Nie powinno się iść w stronę 
nadmiernego stanowienia prawa ani 
niepewności prawnej, gdyż to z kolei 
położyłoby się cieniem na tworzeniu 
innowacyjnych rozwiązań z użyciem 
sztucznej inteligencji w Europie, 
szczególnie jeżeli technologia, produkt lub 
usługa będą rozwijane przez MŚP lub start-
upy.

Or. en

Poprawka 152
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – punkt 1 – tiret 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- Standardy odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie sztucznej inteligencji powinny 
mieć na celu zapewnienie równowagi 
między ochroną ogółu społeczeństwa z 
jednej strony a zachętami dla 
przedsiębiorstw do inwestowania w 
innowacje, zwłaszcza w systemy sztucznej 
inteligencji, z drugiej strony;

Or. ro

Poprawka 153
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1 – punktor 4
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Projekt rezolucji Poprawka

• Zamiast zastępować istniejące już i 
dobrze funkcjonujące systemy 
odpowiedzialności, powinniśmy je 
dostosować, wprowadzając w nich nowe, 
niedezaktualizujące się rozwiązania.

• Zamiast zastępować istniejące już i 
dobrze funkcjonujące systemy 
odpowiedzialności, powinniśmy je 
dostosować, wprowadzając w nich 
funkcjonalne pod względem prawnym 
rozwiązania dostosowane do specyfiki 
systemów opartych na sztucznej 
inteligencji.

Or. fr

Poprawka 154
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 4

Projekt rezolucji Poprawka

- Zamiast zastępować istniejące już i 
dobrze funkcjonujące systemy 
odpowiedzialności, powinniśmy je 
dostosować, wprowadzając w nich nowe, 
niedezaktualizujące się rozwiązania.

- Zamiast zastępować istniejące już i 
dobrze funkcjonujące systemy 
odpowiedzialności, powinniśmy je 
dostosować w niezbędnym zakresie, 
wprowadzając w nich nowe, 
niedezaktualizujące się rozwiązania.

Or. en

Poprawka 155
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- Niniejsze sprawozdanie oraz 
dyrektywa ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe to dwa filary 
powszechnych ram prawnych w zakresie 
odpowiedzialności względem systemów 
sztucznej inteligencji, które wymagają 
ścisłej koordynacji między wszystkimi 

- Niniejsze sprawozdanie oraz 
dyrektywa ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe to dwa filary 
powszechnych ram prawnych w zakresie 
odpowiedzialności względem systemów 
sztucznej inteligencji, które wymagają 
ścisłej koordynacji między wszystkimi 
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podmiotami politycznymi. podmiotami politycznymi na szczeblu 
unijnym i krajowym.

Or. en

Poprawka 156
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1 – tiret 5

Projekt rezolucji Poprawka

- Niniejsze sprawozdanie oraz 
dyrektywa ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe to dwa filary 
powszechnych ram prawnych w zakresie 
odpowiedzialności względem systemów 
sztucznej inteligencji, które wymagają 
ścisłej koordynacji między wszystkimi 
podmiotami politycznymi.

- Niniejsze sprawozdanie oraz 
dyrektywa ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe to dwa filary 
powszechnych ram prawnych w zakresie 
odpowiedzialności względem systemów 
sztucznej inteligencji, które wymagają 
ścisłej koordynacji między wszystkimi 
podmiotami politycznymi i wzajemnego 
dopasowania.

Or. de

Poprawka 157
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1 – punktor 6

Projekt rezolucji Poprawka

• Obywatele muszą korzystać z tego 
samego poziomu ochrony i tych samych 
praw, niezależnie od tego, czy szkoda 
została spowodowana przez system 
sztucznej inteligencji czy też nie, jak 
również od tego, czy szkoda ma charakter 
fizyczny czy wirtualny.

• Obywatele muszą korzystać z tego 
samego poziomu ochrony i tych samych 
praw, niezależnie od tego, czy szkoda 
została spowodowana przez system 
sztucznej inteligencji czy też nie, czy 
szkoda ma charakter fizyczny czy 
wirtualny, jak również od tego, czy szkoda 
jest materialna czy niematerialna. Jak 
przewidziano w komunikacie Komisji z 
dnia 19 lutego 2020 r. na temat wpływu 
sztucznej inteligencji i robotyki na 
bezpieczeństwo i odpowiedzialność, 
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niniejszy tekst legislacyjny UE mógłby 
„jednoznacznie nakładać na 
producentów, między innymi, robotów 
humanoidalnych opartych na AI, jasny 
obowiązek uwzględniania 
niematerialnych szkód, jakie ich produkty 
mogą powodować u użytkowników, w 
szczególności użytkowników podatnych na 
zagrożenia, takich jak osoby starsze w 
systemie ochrony zdrowia”.

Or. fr

Poprawka 158
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1 – tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- Obywatele muszą korzystać z tego 
samego poziomu ochrony i tych samych 
praw, niezależnie od tego, czy szkoda 
została spowodowana przez system 
sztucznej inteligencji czy też nie, jak 
również od tego, czy szkoda ma charakter 
fizyczny czy wirtualny.

- Obywatele muszą korzystać z tego 
samego poziomu ochrony i tych samych 
praw, niezależnie od tego, czy szkoda 
została spowodowana przez system 
sztucznej inteligencji czy też nie, jak 
również od tego, czy szkoda ma charakter 
fizyczny czy wirtualny, aby zwiększone 
zostało ich zaufanie do tej nowej 
technologii.

Or. de

Poprawka 159
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część A – akapit 1– tiret 6

Projekt rezolucji Poprawka

- Obywatele muszą korzystać z tego 
samego poziomu ochrony i tych samych 
praw, niezależnie od tego, czy szkoda 
została spowodowana przez system 

- Obywatele muszą korzystać z tego 
samego poziomu ochrony i tych samych 
praw, niezależnie od tego, czy szkoda 
została spowodowana przez system 
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sztucznej inteligencji czy też nie, jak 
również od tego, czy szkoda ma charakter 
fizyczny czy wirtualny.

sztucznej inteligencji czy też nie, jak 
również od tego, czy szkoda ma charakter 
fizyczny, materialny, niematerialny czy 
wirtualny.

Or. en

Poprawka 160
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – umocowanie 4a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając art. 169 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Or. en

Poprawka 161
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód. We wszelkich przepisach o 
odpowiedzialności należy dążyć do 
równowagi między skuteczną ochroną 
ofiar potencjalnych szkód a jednoczesnym 
dawaniem wystarczającego pola do 
manewru, by umożliwić rozwój nowych 

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód.
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technologii, produktów i usług.

Or. fr

Poprawka 162
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym codziennym życiu, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód. We wszelkich przepisach o 
odpowiedzialności należy dążyć do 
równowagi między skuteczną ochroną 
ofiar potencjalnych szkód a jednoczesnym 
dawaniem wystarczającego pola do 
manewru, by umożliwić rozwój nowych 
technologii, produktów i usług.

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym codziennym życiu, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód. We wszelkich przepisach o 
odpowiedzialności należy dążyć do 
wzbudzania zaufania w odniesieniu do 
bezpieczeństwa, niezawodności i spójności 
produktów i usług, w tym technologii 
cyfrowych, w celu zapewnienia równowagi 
między skuteczną ochroną ofiar 
potencjalnych szkód a jednoczesnym 
dawaniem wystarczającego pola do 
manewru, by umożliwić rozwój nowych 
technologii, produktów i usług.

Or. ro

Poprawka 163
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 1

Projekt rezolucji Poprawka
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(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód. We wszelkich przepisach o 
odpowiedzialności należy dążyć do 
równowagi między skuteczną ochroną 
ofiar potencjalnych szkód a jednoczesnym 
dawaniem wystarczającego pola do 
manewru, by umożliwić rozwój nowych 
technologii, produktów i usług.

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę, by przede 
wszystkim unikać wyrządzania szkód. We 
wszelkich przepisach o odpowiedzialności 
należy chronić ofiary potencjalnych szkód, 
zapewniając im możliwość wystąpienia z 
roszczeniem o odszkodowanie we 
wszystkich przypadkach, w których wydaje 
się to uzasadnione.

Or. en

Poprawka 164
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód. We wszelkich przepisach o 
odpowiedzialności należy dążyć do 
równowagi między skuteczną ochroną 
ofiar potencjalnych szkód a jednoczesnym 
dawaniem wystarczającego pola do 
manewru, by umożliwić rozwój nowych 

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód materialnych bądź niematerialnych. 
We wszelkich przepisach o 
odpowiedzialności należy dążyć do 
równowagi między skuteczną ochroną 
ofiar potencjalnych szkód a jednoczesnym 
dawaniem wystarczającego pola do 
manewru, by umożliwić rozwój nowych 
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technologii, produktów i usług. technologii, produktów i usług.

Or. fr

Poprawka 165
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 1

Projekt rezolucji Poprawka

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem o 
odszkodowanie od strony, której 
udowodniono, że ponosi odpowiedzialność 
za te cierpienia lub szkody, zaś – z drugiej 
strony – stanowi zachętę ekonomiczną, by 
przede wszystkim unikać wyrządzania 
szkód. We wszelkich przepisach o 
odpowiedzialności należy dążyć do 
równowagi między skuteczną ochroną 
ofiar potencjalnych szkód a jednoczesnym 
dawaniem wystarczającego pola do 
manewru, by umożliwić rozwój nowych 
technologii, produktów i usług.

(1) Pojęcie „odpowiedzialności” 
odgrywa istotną, ale i dwojaką rolę w 
naszym życiu codziennym, gdyż – z jednej 
strony – gwarantuje osobie, która 
ucierpiała lub poniosła szkody prawo do 
wystąpienia z roszczeniem i uzyskania 
odszkodowania od strony pociągniętej do 
odpowiedzialności za te cierpienia lub 
szkody, zaś – z drugiej strony – stanowi 
zachętę ekonomiczną, by przede 
wszystkim unikać wyrządzania szkód. We 
wszelkich przepisach o odpowiedzialności 
należy dążyć do równowagi między 
skuteczną ochroną ofiar potencjalnych 
szkód a jednoczesnym dawaniem 
wystarczającego pola do manewru, by 
umożliwić rozwój nowych technologii, 
produktów i usług.

Or. en

Poprawka 166
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) Szczególnie na początkowych 
etapach cyklu życia nowych produktów i 
usług, ich użycie wiąże się dla 
użytkownika i osób postronnych z pewnym 

(2) Szczególnie na początkowych 
etapach cyklu życia nowych produktów i 
usług, ich użycie wiąże się dla 
użytkownika i osób postronnych z pewnym 
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poziomem ryzyka, że produkty czy usługi 
nie zawsze będą prawidłowo 
funkcjonować. Taki proces prób i błędów 
jest jednocześnie kluczowym czynnikiem 
przyczyniającym się do postępu 
technicznego, bez którego większość 
towarzyszących nam technologii nie 
ujrzałaby światła dziennego. Dotychczas 
ryzyko związane z nowymi produktami i 
usługami odpowiednio łagodziły surowe 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów oraz zasady odpowiedzialności.

poziomem ryzyka, że produkty czy usługi 
nie zawsze będą prawidłowo 
funkcjonować. Taki proces prób i błędów 
jest jednocześnie kluczowym czynnikiem 
przyczyniającym się do postępu 
technicznego, bez którego większość 
towarzyszących nam technologii nie 
ujrzałaby światła dziennego. Dotychczas 
ryzyko związane z nowymi produktami i 
usługami łagodziły surowe przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa produktów, 
które muszą być nadal właściwie 
wdrażane i w razie potrzeby poddawane 
przeglądowi.

Or. en

Poprawka 167
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) Szczególnie na początkowych 
etapach cyklu życia nowych produktów i 
usług, ich użycie wiąże się dla 
użytkownika i osób postronnych z pewnym 
poziomem ryzyka, że produkty czy usługi 
nie zawsze będą prawidłowo 
funkcjonować. Taki proces prób i błędów 
jest jednocześnie kluczowym czynnikiem 
przyczyniającym się do postępu 
technicznego, bez którego większość 
towarzyszących nam technologii nie 
ujrzałaby światła dziennego. Dotychczas 
ryzyko związane z nowymi produktami i 
usługami odpowiednio łagodziły surowe 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów oraz zasady odpowiedzialności.

(2) Nie tylko na początkowych etapach 
cyklu życia nowych produktów i usług, ale 
również na późniejszych etapach, ze 
względu na modyfikacje przez 
aktualizacje, ich użycie wiąże się dla 
użytkownika i osób postronnych z pewnym 
poziomem ryzyka, że produkty czy usługi 
nie zawsze będą prawidłowo 
funkcjonować. Dotychczas ryzyko 
związane z nowymi produktami i usługami 
odpowiednio łagodziły surowe przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz 
zasady odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 168
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Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 2

Projekt rezolucji Poprawka

(2) Szczególnie na początkowych 
etapach cyklu życia nowych produktów i 
usług, ich użycie wiąże się dla 
użytkownika i osób postronnych z pewnym 
poziomem ryzyka, że produkty czy usługi 
nie zawsze będą prawidłowo 
funkcjonować. Taki proces prób i błędów 
jest jednocześnie kluczowym czynnikiem 
przyczyniającym się do postępu 
technicznego, bez którego większość 
towarzyszących nam technologii nie 
ujrzałaby światła dziennego. Dotychczas 
ryzyko związane z nowymi produktami i 
usługami odpowiednio łagodziły surowe 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów oraz zasady odpowiedzialności.

(2) Szczególnie na początkowych 
etapach cyklu życia nowych produktów i 
usług, po ich wstępnym przetestowaniu, 
ich użycie wiąże się dla użytkownika i 
osób postronnych z pewnym poziomem 
ryzyka, że produkty czy usługi nie zawsze 
będą prawidłowo funkcjonować. Taki 
proces prób i błędów jest jednocześnie 
kluczowym czynnikiem przyczyniającym 
się do postępu technicznego, bez którego 
większość towarzyszących nam technologii 
nie ujrzałaby światła dziennego. 
Dotychczas ryzyko związane z nowymi 
produktami i usługami odpowiednio 
łagodziły surowe przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa produktów oraz zasady 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 169
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) stanowi znaczące 
wyzwania dla istniejących systemów 
odpowiedzialności. Korzystanie z 
systemów sztucznej inteligencji w życiu 
codziennym może prowadzić do sytuacji, 
w których ich brak przejrzystości („czarna 
skrzynka”) może sprawić, że wskazanie, 
kto kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) i innych pojawiających się 
technologii cyfrowych, takich jak internet 
rzeczy czy technologie rozproszonego 
rejestru stanowi znaczące wyzwania dla 
istniejących systemów odpowiedzialności. 
Korzystanie z systemów sztucznej 
inteligencji w życiu codziennym może 
prowadzić do sytuacji, w których ich brak 
przejrzystości („czarna skrzynka”), 
złożoność, sposób modyfikacji przez 
aktualizacje czy też samouczenie się w 
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może okazać się bardzo drogie lub 
niemożliwe. Te trudności są spotęgowane 
powiązaniami pomiędzy różnymi 
systemami sztucznej inteligencji, jak 
również między systemami sztucznej 
inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 
danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszych zasad i 
wolności przez śledzenie obywateli wbrew 
ich woli, przez wprowadzenie systemów 
zaufania społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni 
autonomicznej.

trakcie eksploatacji, ograniczona 
przewidywalność i podatność na 
zagrożenia dla bezpieczeństwa 
cybernetycznego może sprawić, że 
wskazanie, kto kontrolował zagrożenie 
związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod lub które 
dane wejściowe ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, może okazać się 
bardzo trudne lub niemożliwe. Te 
trudności są spotęgowane powiązaniami 
pomiędzy różnymi systemami sztucznej 
inteligencji, jak również między systemami 
sztucznej inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 
danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszych zasad i 
wolności przez śledzenie obywateli wbrew 
ich woli, przez wprowadzenie systemów 
zaufania społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni 
autonomicznej.

Or. en

Poprawka 170
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) stanowi znaczące 
wyzwania dla istniejących systemów 
odpowiedzialności. Korzystanie z 

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) stanowi znaczące 
wyzwania dla istniejących systemów 
odpowiedzialności. Korzystanie z 
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systemów sztucznej inteligencji w życiu 
codziennym może prowadzić do sytuacji, 
w których ich brak przejrzystości („czarna 
skrzynka”) może sprawić, że wskazanie, 
kto kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 
może okazać się bardzo drogie lub 
niemożliwe. Te trudności są spotęgowane 
powiązaniami pomiędzy różnymi 
systemami sztucznej inteligencji, jak 
również między systemami sztucznej 
inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 
danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszych zasad i 
wolności przez śledzenie obywateli wbrew 
ich woli, przez wprowadzenie systemów 
zaufania społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni 
autonomicznej.

systemów sztucznej inteligencji w życiu 
codziennym może prowadzić do sytuacji, 
w których ich brak przejrzystości („czarna 
skrzynka”) może sprawić, że wskazanie, 
kto kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 
może okazać się bardzo drogie lub 
niemożliwe. Te trudności są spotęgowane 
powiązaniami pomiędzy różnymi 
systemami sztucznej inteligencji, jak 
również między systemami sztucznej 
inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 
danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszej godności 
ludzkiej, naszych zasad i wolności przez 
śledzenie obywateli wbrew ich woli, przez 
wprowadzenie systemów zaufania 
społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni 
autonomicznej, lub przez podejmowanie 
stronniczych decyzji dotyczących 
ubezpieczenia zdrowotnego, przyznawania 
kredytów, wydawania postanowień 
sądowych lub decyzji dotyczących 
rekrutacji lub zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 171
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 3
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Projekt rezolucji Poprawka

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) stanowi znaczące 
wyzwania dla istniejących systemów 
odpowiedzialności. Korzystanie z 
systemów sztucznej inteligencji w życiu 
codziennym może prowadzić do sytuacji, 
w których ich brak przejrzystości („czarna 
skrzynka”) może sprawić, że wskazanie, 
kto kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 
może okazać się bardzo drogie lub 
niemożliwe. Te trudności są spotęgowane 
powiązaniami pomiędzy różnymi 
systemami sztucznej inteligencji, jak 
również między systemami sztucznej 
inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 
danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszych zasad i 
wolności przez śledzenie obywateli wbrew 
ich woli, przez wprowadzenie systemów 
zaufania społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni 
autonomicznej.

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) stanowi znaczące 
wyzwania dla istniejących systemów 
odpowiedzialności. Korzystanie z 
systemów sztucznej inteligencji w życiu 
codziennym może prowadzić do sytuacji, 
w których ich brak przejrzystości („czarna 
skrzynka”) i mnogość podmiotów 
ingerujących w ich cykl życia mogą 
sprawić, że wskazanie, kto kontrolował 
zagrożenie związane z systemem sztucznej 
inteligencji, czy też który kod lub które 
dane wejściowe ostatecznie wywołały 
szkodliwe działanie, może okazać się 
bardzo drogie lub niemożliwe. Te 
trudności są spotęgowane powiązaniami 
pomiędzy różnymi systemami sztucznej 
inteligencji, jak również między systemami 
sztucznej inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 
danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszych zasad i 
wolności przez śledzenie obywateli wbrew 
ich woli, przez wprowadzenie systemów 
zaufania społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni 
autonomicznej.

Or. en

Poprawka 172
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – motyw 3

Projekt rezolucji Poprawka

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) stanowi znaczące 
wyzwania dla istniejących systemów 
odpowiedzialności. Korzystanie z 
systemów sztucznej inteligencji w życiu 
codziennym może prowadzić do sytuacji, 
w których ich brak przejrzystości („czarna 
skrzynka”) może sprawić, że wskazanie, 
kto kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 
może okazać się bardzo drogie lub 
niemożliwe. Te trudności są spotęgowane 
powiązaniami pomiędzy różnymi 
systemami sztucznej inteligencji, jak 
również między systemami sztucznej 
inteligencji a systemami jej 
niewykorzystującymi, uzależnieniem od 
danych zewnętrznych, podatnością na 
naruszenia cyberbezpieczeństwa, jak 
również coraz większą autonomią 
systemów sztucznej inteligencji, 
wynikającą z uczenia się maszyn i 
możliwości maszyn w zakresie 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszych zasad i 
wolności przez śledzenie obywateli wbrew 
ich woli, przez wprowadzenie systemów 
zaufania społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni 
autonomicznej.

(3) Jednak rozwój sztucznej 
inteligencji (SI) stanowi znaczące 
wyzwania dla istniejących systemów 
odpowiedzialności. Zabezpieczenia 
regulacyjne powinny zapobiegać sytuacji, 
w której złożoność systemów sztucznej 
inteligencji prowadzi do braku 
przejrzystości dla ich użytkowników, oraz 
powinny umożliwiać wskazanie, kto 
kontrolował zagrożenie związane z 
systemem sztucznej inteligencji, czy też 
który kod lub które dane wejściowe 
ostatecznie wywołały szkodliwe działanie, 
przy jednoczesnym uznaniu trudności tego 
zadania. Te trudności wynikają z faktu, że 
systemy sztucznej inteligencji i systemy jej 
niewykorzystujące są uzależnione od 
danych zewnętrznych i charakteryzują się 
niedoskonałością, co prowadzi do 
możliwej podatności na naruszenia 
cyberbezpieczeństwa, jak również z 
projektowania coraz bardziej 
autonomicznych systemów sztucznej 
inteligencji, wykorzystujących m.in. 
techniki uczenia się maszyn i techniki 
wielopoziomowego uczenia się. Poza tą 
złożonością i potencjalną szkodliwością 
systemy sztucznej inteligencji mogłyby 
być również wykorzystywane, by 
spowodować poważne szkody, takie jak 
narażenie na szwank naszych zasad, praw i 
wolności przez śledzenie obywateli wbrew 
ich woli, przez wprowadzenie systemów 
zaufania społecznego lub przez stworzenie 
śmiercionośnych systemów broni.

Or. en

Poprawka 173
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Należy tu zaznaczyć, że korzyści 
płynące z wdrożenia systemów sztucznej 
inteligencji przewyższają znacznie ich 
negatywne aspekty. Rozwiązania takie 
pomogą w skuteczniejszej walce ze 
zmianami klimatu, usprawnią badania 
lekarskie, pomogą lepiej zintegrować 
osoby z niepełnosprawnością w 
społeczeństwie i pozwolą organizować 
działania oświatowe dostosowane do 
każdego typu ucznia. Najlepszym 
sposobem postępowania jest zatem 
korzystanie z różnorakich możliwości 
technicznych, by zwiększyć zaufanie 
obywateli do wykorzystania systemów 
sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym 
przeciwdziałaniu wystąpieniu 
negatywnych scenariuszy i przyjęciu 
stanowczych norm etycznych powiązanych 
ze sprawiedliwymi odszkodowaniami.

(4) Należy tu zaznaczyć, że 
zainteresowane podmioty publiczne i 
prywatne powinny dążyć do tego, aby 
korzyści płynące z wdrożenia systemów 
sztucznej inteligencji przewyższyły ich 
negatywne aspekty. W tym celu wszelkie 
interwencje regulacyjne powinny 
gwarantować, że systemy sztucznej 
inteligencji będą zgodne z prawem Unii i 
normami etycznymi, pomogą w 
skuteczniejszej walce z kryzysem 
klimatycznym, poprawią dobrostan ludzi, 
w szczególności w odniesieniu do badań 
lekarskich i warunków pracy, pomogą 
lepiej zintegrować osoby z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie i 
pozwolą organizować działania oświatowe 
dostosowane do każdego typu ucznia. 
Najlepszym sposobem postępowania jest 
zatem korzystanie z różnorakich 
możliwości technicznych, by zwiększyć 
zaufanie obywateli do wykorzystania 
systemów sztucznej inteligencji, przy 
jednoczesnym przeciwdziałaniu 
wystąpieniu negatywnych scenariuszy i 
przyjęciu stanowczych norm etycznych 
powiązanych ze sprawiedliwymi 
odszkodowaniami.

Or. en

Poprawka 174
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Należy tu zaznaczyć, że korzyści 
płynące z wdrożenia systemów sztucznej 
inteligencji przewyższają znacznie ich 
negatywne aspekty. Rozwiązania takie 

(4) Należy tu zaznaczyć, że w celu 
zapewnienia, aby korzyści płynące z 
wdrożenia systemów sztucznej inteligencji 
przewyższyły ich negatywne aspekty, 
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pomogą w skuteczniejszej walce ze 
zmianami klimatu, usprawnią badania 
lekarskie, pomogą lepiej zintegrować 
osoby z niepełnosprawnością w 
społeczeństwie i pozwolą organizować 
działania oświatowe dostosowane do 
każdego typu ucznia. Najlepszym 
sposobem postępowania jest zatem 
korzystanie z różnorakich możliwości 
technicznych, by zwiększyć zaufanie 
obywateli do wykorzystania systemów 
sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym 
przeciwdziałaniu wystąpieniu 
negatywnych scenariuszy i przyjęciu 
stanowczych norm etycznych powiązanych 
ze sprawiedliwymi odszkodowaniami.

należy dokonać pewnych dostosowań w 
prawie Unii. Rozwiązania takie pomogą w 
skuteczniejszej walce ze zmianami 
klimatu, usprawnią badania lekarskie, 
pomogą lepiej zintegrować osoby z 
niepełnosprawnością w społeczeństwie i 
pozwolą organizować działania oświatowe 
dostosowane do każdego typu ucznia. Aby 
korzystać z różnorakich możliwości 
technicznych, by zwiększyć zaufanie 
obywateli do wykorzystania systemów 
sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym 
przeciwdziałaniu wystąpieniu 
negatywnych scenariuszy, niezbędne jest 
zapewnienie zgodności systemów SI z 
obowiązującymi przepisami oraz 
dostosowanie unijnych i krajowych 
systemów odpowiedzialności w celu 
zagwarantowania sprawiedliwych 
odszkodowań dla osób poszkodowanych.

Or. en

Poprawka 175
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Należy tu zaznaczyć, że korzyści 
płynące z wdrożenia systemów sztucznej 
inteligencji przewyższają znacznie ich 
negatywne aspekty. Rozwiązania takie 
pomogą w skuteczniejszej walce ze 
zmianami klimatu, usprawnią badania 
lekarskie, pomogą lepiej zintegrować 
osoby z niepełnosprawnością w 
społeczeństwie i pozwolą organizować 
działania oświatowe dostosowane do 
każdego typu ucznia. Najlepszym 
sposobem postępowania jest zatem 
korzystanie z różnorakich możliwości 
technicznych, by zwiększyć zaufanie 
obywateli do wykorzystania systemów 
sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym 

(4) Należy tu zaznaczyć, że korzyści 
płynące z wdrożenia systemów sztucznej 
inteligencji przewyższają znacznie ich 
negatywne aspekty. Rozwiązania takie 
pomogą w skuteczniejszej walce ze 
zmianami klimatu, usprawnią badania 
lekarskie, pomogą lepiej zintegrować 
osoby z niepełnosprawnością i osoby 
starsze w społeczeństwie i pozwolą 
organizować działania oświatowe 
dostosowane do każdego typu ucznia. 
Najlepszym sposobem postępowania jest 
zatem korzystanie z różnorakich 
możliwości technicznych, by zwiększyć 
zaufanie obywateli do wykorzystania 
systemów sztucznej inteligencji, przy 
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przeciwdziałaniu wystąpieniu 
negatywnych scenariuszy i przyjęciu 
stanowczych norm etycznych powiązanych 
ze sprawiedliwymi odszkodowaniami.

jednoczesnym przeciwdziałaniu 
wystąpieniu negatywnych scenariuszy i 
przyjęciu stanowczych norm etycznych 
powiązanych ze sprawiedliwymi 
odszkodowaniami.

Or. en

Poprawka 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 4

Projekt rezolucji Poprawka

(4) Należy tu zaznaczyć, że korzyści 
płynące z wdrożenia systemów sztucznej 
inteligencji przewyższają znacznie ich 
negatywne aspekty. Rozwiązania takie 
pomogą w skuteczniejszej walce ze 
zmianami klimatu, usprawnią badania 
lekarskie, pomogą lepiej zintegrować 
osoby z niepełnosprawnością w 
społeczeństwie i pozwolą organizować 
działania oświatowe dostosowane do 
każdego typu ucznia. Najlepszym 
sposobem postępowania jest zatem 
korzystanie z różnorakich możliwości 
technicznych, by zwiększyć zaufanie 
obywateli do wykorzystania systemów 
sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym 
przeciwdziałaniu wystąpieniu 
negatywnych scenariuszy i przyjęciu 
stanowczych norm etycznych powiązanych 
ze sprawiedliwymi odszkodowaniami.

(4) Na podstawie racjonalnych 
przesłanek można założyć, że korzyści 
płynące z wdrożenia systemów sztucznej 
inteligencji przewyższają ich negatywne 
aspekty. Rozwiązania takie mogłyby 
pomóc w skuteczniejszej walce ze 
zmianami klimatu, usprawnić badania 
lekarskie, pomóc lepiej zintegrować osoby 
z niepełnosprawnością w społeczeństwie i 
pozwolić organizować działania oświatowe 
dostosowane do każdego typu ucznia. 
Najlepszym sposobem postępowania jest 
zatem korzystanie z różnorakich 
możliwości technicznych, by zwiększyć 
zaufanie obywateli do wykorzystania 
systemów sztucznej inteligencji, przy 
jednoczesnym przeciwdziałaniu 
wystąpieniu negatywnych scenariuszy i 
przyjęciu stanowczych norm etycznych 
powiązanych ze sprawiedliwymi 
odszkodowaniami.

Or. fr

Poprawka 177
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – motyw 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(4a) Aby przeciwdziałać naruszeniom 
zasad bezpieczeństwa, niezbędny jest także 
odpowiedni system odpowiedzialności. 
Przewidywana odpowiedzialność musi 
jednak uwzględniać wszystkie wchodzące 
w grę interesy. Dokładna analiza skutków 
wszelkich nowych ram regulacyjnych dla 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i 
start-upów jest warunkiem wstępnym dla 
dalszych kroków legislacyjnych. Kluczowa 
rola, jaką te przedsiębiorstwa odgrywają w 
gospodarce europejskiej, uzasadnia 
podejście ściśle proporcjonalne, 
umożliwiające im rozwój i innowacyjność. 
Z drugiej strony ofiary szkód 
spowodowanych przez systemy sztucznej 
inteligencji muszą mieć prawo do 
dochodzenia roszczeń i pełnego 
odszkodowania za poniesione szkody i 
krzywdy.

Or. en

Poprawka 178
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(4a) Podmiotami najbardziej 
narażonymi na zagrożenia w kontekście 
wykorzystywania i stosowania sztucznej 
inteligencji są dzieci, dlatego też 
ewentualny kompleksowy akt prawny UE 
dotyczący sztucznej inteligencji powinien 
zawierać zdrowe zasady gwarantujące 
ochronę dzieci i zabezpieczające ich 
prawa. 

Or. en



AM\1205914PL.docx 107/171 PE652.460v01-00

PL

Poprawka 179
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże się 
z żadnym zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Istnieją jednak systemy sztucznej 
inteligencji, które wdraża się w istotnych 
branżach i które opierają się w swym 
działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot wdrażający taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże się 
z żadnym zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Istnieją jednak systemy sztucznej 
inteligencji, które wdraża się w istotnych 
branżach i które opierają się w swym 
działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot obsługujący taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
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roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, podmiotu kontrolującego 
system, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu obsługującego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania. 
Co więcej, przypisanie odpowiedzialności 
może być niesprawiedliwe lub 
nieskuteczne. Aby zapobiec takim 
scenariuszom, należy dokonać pewnych 
dostosowań w unijnych i krajowych 
systemach odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 180
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże się 
z żadnym zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Istnieją jednak systemy sztucznej 
inteligencji, które wdraża się w istotnych 
branżach i które opierają się w swym 
działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu i są 
opracowywane dzięki ludzkiej interwencji. 
Ostatecznie znacząca większość systemów 
sztucznej inteligencji wykorzystywana jest 
do realizacji trywialnych zadań i wiąże się 
z minimalnym zagrożeniem dla 
społeczeństwa. Istnieją jednak systemy 
sztucznej inteligencji, które wdraża się w 
istotnych branżach i które opierają się w 
swym działaniu na takich technologiach, 
jak sieci neuronowe i procesy głębokiego 
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bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot wdrażający taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

uczenia się. Ich złożoność i autonomia 
mogą sprawić, iż trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. Osoba, 
od której oczekuje się, że będzie 
kontrolować taki system sztucznej 
inteligencji, taka jak producent lub 
operator, może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem, jeżeli nie zostało ono 
wniesione w związku z innymi elementami 
wspierającymi takie roszczenie. W 
konsekwencji możemy mieć do czynienia z 
przypadkami odpowiedzialności, w 
których osoba poszkodowana przez system 
sztucznej inteligencji nie może dowieść 
winy producenta, ingerującej strony 
trzeciej czy operatora, a tym samym nie 
może uzyskać odszkodowania.

Or. en

Poprawka 181
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 

(5) W wyniku znacznego postępu 
technologicznego ostatnich lat systemy 
sztucznej inteligencji stały się zdolne do 
wykonywania czynności, które kiedyś były 
wyłącznie przypisane człowiekowi ale 
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ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże 
się z żadnym zagrożeniem dla 
społeczeństwa. Istnieją jednak systemy 
sztucznej inteligencji, które wdraża się w 
istotnych branżach i które opierają się w 
swym działaniu na sieciach neuronowych 
i procesach głębokiego uczenia się. Ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot wdrażający taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

rozwój pewnych autonomicznych i 
poznawczych cech, takich jak zdolność do 
uczenia się na podstawie danych i 
doświadczenia oraz do podejmowania 
decyzji, upodabnia je coraz bardziej do 
podmiotów, które wchodzą w interakcje ze 
swoim środowiskiem i są w stanie 
znacząco je zmieniać. W tym kontekście 
odpowiedzialność prawna wynikająca ze 
szkodliwej działalności robota staje się 
kwestią centralną. To z kolei stawia pod 
znakiem zapytania obecne przepisy 
dotyczące odpowiedzialności i powoduje 
konieczność zapewnienia przez nowe 
zasady i przepisy jasności co do 
odpowiedzialności prawnej różnych 
podmiotów w zakresie odpowiedzialności 
za działania i zaniechania systemów 
sztucznej inteligencji, ponieważ ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
specyfikacji z konkretnymi decyzjami 
człowieka, podjętymi podczas ich 
projektowania lub ich działania oraz 
ocena, czy można było uniknąć ich 
działań lub zaniechań powodujących 
szkody lub straty. Podmiot wdrażający taki 
system sztucznej inteligencji może na 
przykład argumentować, że powodujące 
szkodę fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. W konsekwencji możemy mieć 
do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

Or. en

Poprawka 182
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Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże się 
z żadnym zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Istnieją jednak systemy sztucznej 
inteligencji, które wdraża się w istotnych 
branżach i które opierają się w swym 
działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot wdrażający taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże się 
z żadnym zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Istnieją jednak systemy sztucznej 
inteligencji, które wdraża się w istotnych 
branżach i które opierają się w swym 
działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot wdrażający taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. W konsekwencji możemy mieć 
do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
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poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

samym nie może uzyskać odszkodowania.

Or. fr

Poprawka 183
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże 
się z żadnym zagrożeniem dla 
społeczeństwa. Istnieją jednak systemy 
sztucznej inteligencji, które wdraża się w 
istotnych branżach i które opierają się w 
swym działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 
możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot wdrażający taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Istnieją 
systemy sztucznej inteligencji, które 
wdraża się w istotnych branżach i które 
opierają się w swym działaniu na sieciach 
neuronowych i procesach głębokiego 
uczenia się. Ich możliwości i autonomia 
mogą sprawić, iż bardzo trudne będzie 
powiązanie konkretnych ich działań z 
konkretnymi decyzjami człowieka, 
podjętymi podczas ich projektowania lub 
ich działania. Podmiot wdrażający taki 
system sztucznej inteligencji może na 
przykład argumentować, że powodujące 
szkodę fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
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jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

Or. en

Poprawka 184
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 5

Projekt rezolucji Poprawka

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże się 
z żadnym zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Istnieją jednak systemy sztucznej 
inteligencji, które wdraża się w istotnych 
branżach i które opierają się w swym 
działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 

(5) Wszelkie dyskusje na temat zmian 
wymaganych w obowiązujących ramach 
prawnych powinny rozpocząć się od 
wyjaśnienia, że systemy sztucznej 
inteligencji nie mają osobowości prawnej, 
ani sumienia i że ich jedynym zadaniem 
jest służenie ludzkości. Wiele systemów 
sztucznej inteligencji nie różni się 
znacząco od innych technologii, które 
czasem opierają się na znacznie bardziej 
złożonym oprogramowaniu. Ostatecznie 
znacząca większość systemów sztucznej 
inteligencji wykorzystywana jest do 
realizacji trywialnych zadań i nie wiąże się 
z żadnym zagrożeniem dla społeczeństwa. 
Istnieją jednak systemy sztucznej 
inteligencji, które opracowuje się i wdraża 
w istotnych branżach i które opierają się w 
swym działaniu na sieciach neuronowych i 
procesach głębokiego uczenia się. Ich 
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możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Podmiot wdrażający taki system sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
podmiotu wdrażającego system, a tym 
samym nie może uzyskać odszkodowania.

możliwości i autonomia mogą sprawić, iż 
bardzo trudne będzie powiązanie 
konkretnych ich działań z konkretnymi 
decyzjami człowieka, podjętymi podczas 
ich projektowania lub ich działania. 
Operator takiego systemu sztucznej 
inteligencji może na przykład 
argumentować, że powodujące szkodę 
fizyczne lub wirtualne działanie, 
urządzenie czy wywołujący szkodę 
fizyczny bądź wirtualny proces będą poza 
jego kontrolą, ponieważ szkoda wynikała z 
autonomicznego działanie systemu 
sztucznej inteligencji należącego do 
podmiotu. Jednocześnie samo działanie 
autonomicznego systemu sztucznej 
inteligencji nie powinno stanowić 
dostatecznego powodu do przyjęcia na 
siebie odpowiedzialności w związku z 
roszczeniem. W konsekwencji możemy 
mieć do czynienia z przypadkami 
odpowiedzialności, w których osoba 
poszkodowana przez system sztucznej 
inteligencji nie może dowieść winy 
producenta, ingerującej strony trzeciej czy 
operatora, a tym samym nie może uzyskać 
odszkodowania.

Or. en

Poprawka 185
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
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która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją, w celu zapobieżenia 
fragmentacji regulacyjnej i zapewnienia 
harmonizacji unijnych przepisów 
dotyczących odpowiedzialności cywilnej w 
związku ze sztuczną inteligencją.

Or. ro

Poprawka 186
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

(6) W związku z tym zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Ponadto odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka powinna spoczywać na 
osobie, która posiada większą kontrolę 
nad zagrożeniami związanymi z 
działaniem. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
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konieczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

Or. en

Poprawka 187
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza lub stanowi zagrożenie dla 
ogółu społeczeństwa, odpowiada za 
sytuację, gdy zagrożenie takie rzeczywiście 
wystąpi, a zatem powinna ex ante 
zminimalizować lub ex post 
zrekompensować to ryzyko. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

Or. en

Poprawka 188
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
starannie ocenione i ukierunkowane 
nowe przepisy wystarczą, by zająć się 
wyzwaniami związanymi ze sztuczną 
inteligencją.

Or. en

Poprawka 189
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
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zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji nie wiąże 
się z potrzebą dogłębnej nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji wiąże się z 
potrzebą nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. 
Dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nowe przepisy będą konieczne w celu 
dopasowania do wyzwań związanych ze 
sztuczną inteligencją.

Or. en

Poprawka 190
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 6

Projekt rezolucji Poprawka

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. W 
konsekwencji coraz częstsze pojawianie 
się systemów sztucznej inteligencji nie 
wiąże się z potrzebą dogłębnej nowelizacji 
zasad odpowiedzialności w całej Unii. 
Konkretne dostosowanie obowiązujących 
przepisów i nieliczne nowe przepisy 
wystarczą, by zająć się wyzwaniami 
związanymi ze sztuczną inteligencją.

(6) Mimo wszystko zawsze powinno 
być jasne, że ten, kto tworzy, utrzymuje i 
kontroluje system sztucznej inteligencji i 
kto ingeruje w jego działanie powinien być 
odpowiedzialny za szkody wynikające z 
działania, funkcjonowania urządzenia czy 
procesu. Powyższe wynika z ogólnych i 
szeroko akceptowanych koncepcji 
sprawiedliwości, zgodnie z którymi osoba, 
która stwarza zagrożenie dla ogółu 
społeczeństwa, odpowiada za sytuację, gdy 
zagrożenie takie rzeczywiście wystąpi. 
Coraz częstsze i szybkie pojawianie się 
systemów sztucznej inteligencji wiąże się 
jednak z potrzebą nowelizacji zasad 
odpowiedzialności w całej Unii. Konkretne 
dostosowanie obowiązujących przepisów i 
nieliczne nowe przepisy nie wystarczą, by 
zająć się wyzwaniami związanymi ze 
sztuczną inteligencją.

Or. en

Poprawka 191
Sergey Lagodinsky
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami. Dlatego należy z niej również 
korzystać w odniesieniu do roszczeń 
poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji. 
Zgodnie z zasadami Unii w zakresie 
lepszego stanowienia prawa wszelkie 
niezbędne dostosowanie prawodawstwa 
należy przedyskutować w procesie 
przeglądu dyrektywy. Obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje również 
odpowiedni poziom ochrony dla osób, 
które ucierpiały z uwagi na fakt, że osoba 
postronna ingerowała w system, ponieważ 
ingerencja zawsze stanowi zawinione 
działanie. W konsekwencji w niniejszym 
rozporządzeniu należy skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji.

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami. Dlatego należy z niej również 
korzystać w odniesieniu do roszczeń 
poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji. 
Zgodnie z zasadami Unii w zakresie 
lepszego stanowienia prawa wszelkie 
niezbędne dostosowanie prawodawstwa 
należy przedyskutować w procesie 
przeglądu dyrektywy. Obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje również 
odpowiedni poziom ochrony dla osób, 
które ucierpiały z uwagi na fakt, że osoba 
postronna ingerowała w system, ponieważ 
ingerencja zawsze stanowi zawinione 
działanie, z zastrzeżeniem sytuacji, w 
których osoba postronna używa systemu 
sztucznej inteligencji w celu wyrządzenia 
szkody. W konsekwencji w niniejszym 
rozporządzeniu należy skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej operatora systemów sztucznej 
inteligencji.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en
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Poprawka 192
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami. Dlatego należy z niej również 
korzystać w odniesieniu do roszczeń 
poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji. 
Zgodnie z zasadami Unii w zakresie 
lepszego stanowienia prawa wszelkie 
niezbędne dostosowanie prawodawstwa 
należy przedyskutować w procesie 
przeglądu dyrektywy. Obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje również 
odpowiedni poziom ochrony dla osób, 
które ucierpiały z uwagi na fakt, że osoba 
postronna ingerowała w system, ponieważ 
ingerencja zawsze stanowi zawinione 
działanie. W konsekwencji w niniejszym 
rozporządzeniu należy skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji.

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami. Aby jednak można było z niej 
również korzystać w odniesieniu do 
roszczeń poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
potrzebne jest dostosowanie 
prawodawstwa w procesie przeglądu 
dyrektywy. Obowiązujące w państwach 
członkowskich prawo deliktowe opierające 
się na winie w większości przypadków 
przewiduje również odpowiedni poziom 
ochrony dla osób, które ucierpiały z uwagi 
na fakt, że osoba postronna ingerowała w 
system, ponieważ ingerencja zawsze 
stanowi zawinione działanie. W 
konsekwencji w niniejszym 
rozporządzeniu należy skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji.

_________________ _________________
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).

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).

Or. de
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Poprawka 193
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami. Dlatego należy z niej również 
korzystać w odniesieniu do roszczeń 
poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji. 
Zgodnie z zasadami Unii w zakresie 
lepszego stanowienia prawa wszelkie 
niezbędne dostosowanie prawodawstwa 
należy przedyskutować w procesie 
przeglądu dyrektywy. Obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje również 
odpowiedni poziom ochrony dla osób, 
które ucierpiały z uwagi na fakt, że osoba 
postronna ingerowała w system, ponieważ 
ingerencja zawsze stanowi zawinione 
działanie. W konsekwencji w niniejszym 
rozporządzeniu należy skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji.

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe okazała się skutecznym środkiem 
uzyskiwania odszkodowań za szkody 
spowodowane wadliwie działającymi 
produktami. Dlatego należy z niej również 
korzystać w odniesieniu do roszczeń 
poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji. 
Zgodnie z zasadami Unii w zakresie 
lepszego stanowienia prawa wszelkie 
niezbędne dostosowanie prawodawstwa 
należy przedyskutować w procesie 
przeglądu dyrektywy. Obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje również 
odpowiedni poziom ochrony dla osób, 
które ucierpiały z uwagi na fakt, że osoba 
postronna ingerowała w system, ponieważ 
ingerencja zawsze stanowi zawinione 
działanie. W konsekwencji w niniejszym 
rozporządzeniu należy skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej operatora systemów sztucznej 
inteligencji.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en
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Poprawka 194
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 7

Projekt rezolucji Poprawka

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe okazała się skutecznym 
środkiemuzyskiwania odszkodowań za 
szkody spowodowane wadliwie 
działającymi produktami. Dlatego należy z 
niej również korzystać w odniesieniu do 
roszczeń poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji. 
Zgodnie z zasadami Unii w zakresie 
lepszego stanowienia prawa wszelkie 
niezbędne dostosowanie prawodawstwa 
należy przedyskutować w procesie 
przeglądu dyrektywy. Obowiązujące w 
państwach członkowskich prawo deliktowe 
opierające się na winie w większości 
przypadków przewiduje również 
odpowiedni poziom ochrony dla osób, 
które ucierpiały z uwagi na fakt, że osoba 
postronna ingerowała w system, ponieważ 
ingerencja zawsze stanowi zawinione 
działanie. W konsekwencji w niniejszym 
rozporządzeniu należy skupić się na 
roszczeniach w ramach odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wdrażającego systemy 
sztucznej inteligencji.

(7) Dyrektywa Rady 85/374/EWG3 w 
sprawie odpowiedzialności za produkty 
wadliwe od ponad 30 lat stanowicenne 
zabezpieczenie chroniące konsumentów 
przed szkodami spowodowanymi przez 
wadliwe produkty i musi być 
aktualizowana w celu uwzględnienia 
roszczeń poszkodowanego z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji. 
Wszystkie niezbędne dostosowania 
prawodawstwa należy przedyskutować w 
procesie przeglądu dyrektywy. 
Obowiązujące w państwach członkowskich 
prawo deliktowe opierające się na winie w 
większości przypadków przewiduje 
odpowiedni poziom ochrony dla osób, 
które ucierpiały z uwagi na fakt, że osoba 
postronna ingerowała w system, ale 
niekoniecznie uwzględnia rozwój 
technologiczny. W konsekwencji w 
niniejszym rozporządzeniu należy skupić 
się na roszczeniach w ramach 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
obsługującego system i podmiotu 
kontrolującego system sztucznej 
inteligencji.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en
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Poprawka 195
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Na mocy niniejszego 
rozporządzenia odpowiedzialność 
podmiotu wdrażającego opiera się na 
fakcie, że kontroluje on zagrożenie, 
korzystając z systemu sztucznej 
inteligencji. Podobnie jak właściciel 
samochodu czy zwierzęcia podmiot 
wdrażający jest w stanie do pewnego 
stopnia kontrolować ryzyko stwarzane 
przez urządzenie czy pupila. A zatem 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
działania systemu sztucznej inteligencji od 
początku do końca lub zmienia jego 
konkretne funkcje czy zachodzące w nim 
procesy.

(8) Na mocy niniejszego 
rozporządzenia odpowiedzialność 
podmiotu obsługującego system opiera się 
na fakcie, że jest on osobą, która w 
pierwszej kolejności decyduje o użyciu 
danej technologii i odnosi z tego korzyści. 
A zatem odnoszenie korzyści z 
użytkowania należy rozumieć jako 
korzystanie z cech i funkcji systemu 
sztucznej inteligencji. Natomiast 
odpowiedzialność podmiotu 
kontrolującego system zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem opiera się na 
fakcie, że jest on osobą, która stale 
definiuje cechy odnośnej technologii i 
świadczy istotne usługi w zakresie stałego 
wsparcia, a zatem sprawującą faktyczną 
kontrolę nad zagrożeniami związanymi z 
działaniem.

Or. en

Poprawka 196
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Na mocy niniejszego 
rozporządzenia odpowiedzialność 
podmiotu wdrażającego opiera się na 
fakcie, że kontroluje on zagrożenie, 
korzystając z systemu sztucznej 
inteligencji. Podobnie jak właściciel 
samochodu czy zwierzęcia podmiot 
wdrażający jest w stanie do pewnego 
stopnia kontrolować ryzyko stwarzane 

(8) Na mocy niniejszego 
rozporządzenia odpowiedzialność 
operatora opiera się na fakcie, że do 
pewnego stopnia kontroluje on ryzyko 
związane z działaniem systemu sztucznej 
inteligencji, które jest porównywalne z 
ryzykiem, jakie ponosi właściciel 
samochodu czy zwierzęcia. A zatem 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
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przez urządzenie czy pupila. A zatem 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
działania systemu sztucznej inteligencji od 
początku do końca lub zmienia jego 
konkretne funkcje czy zachodzące w nim 
procesy.

jako dowolne działanie operatora mające 
wpływ na działanie systemu sztucznej 
inteligencji, a tym samym na stopień, w 
jakim naraża on osoby trzecie na 
potencjalne zagrożenia. Działania te mogą 
wpływać na działanie od początku do 
końca poprzez określanie danych 
wejściowych, wyjściowych lub wyników, 
albo zmieniać konkretne funkcje czy 
procesy w ramach systemu sztucznej 
inteligencji;

Or. en

Poprawka 197
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 8

Projekt rezolucji Poprawka

(8) Na mocy niniejszego 
rozporządzenia odpowiedzialność 
podmiotu wdrażającego opiera się na 
fakcie, że kontroluje on zagrożenie, 
korzystając z systemu sztucznej 
inteligencji. Podobnie jak właściciel 
samochodu czy zwierzęcia podmiot 
wdrażający jest w stanie do pewnego 
stopnia kontrolować ryzyko stwarzane 
przez urządzenie czy pupila. A zatem 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolne działanie podmiotu 
wdrażającego, które wpływa na sposób 
działania systemu sztucznej inteligencji od 
początku do końca lub zmienia jego 
konkretne funkcje czy zachodzące w nim 
procesy.

(8) Na mocy niniejszego 
rozporządzenia odpowiedzialność 
operatora opiera się na fakcie, że 
kontroluje on zagrożenie, korzystając z 
systemu sztucznej inteligencji. Podobnie 
jak właściciel samochodu czy zwierzęcia 
operator jest w stanie do pewnego stopnia 
kontrolować ryzyko stwarzane przez 
urządzenie czy pupila. A zatem 
sprawowanie kontroli należy rozumieć 
jako dowolny dostęp operatora, który 
może wpływać na sposób, w jaki 
zagrożenie może się urzeczywistnić, na 
przykład sposób działania systemu 
sztucznej inteligencji od początku do 
końca, lub może zmienić jego konkretne 
funkcje czy zachodzące w nim procesy.

Or. en

Poprawka 198
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(8a) W miarę wzrostu zaawansowania i 
autonomiczności systemu, definiowanie 
algorytmów i wpływanie na nie, na 
przykład przez ciągłe aktualizacje, może 
mieć większe znaczenie niż samo 
uruchomienie systemu. Ponieważ często 
więcej niż jedna osoba może racjonalnie 
zostać uznana za „obsługującą“ 
technologię, zarówno dostawca 
kontrolujący system jak i podmiot 
obsługujący system mogą zostać uznani za 
„operatorów“ systemu sztucznej 
inteligencji, w zależności od stopnia 
sprawowanej kontroli.

Or. en

Poprawka 199
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(8b) Chociaż ogólnie rzecz biorąc 
podmiot obsługujący system wydaje się 
być osobą, która „w pierwszej kolejności“ 
decyduje o wykorzystaniu systemu 
sztucznej inteligencji, dostawca 
kontrolujący system, który stale definiuje 
cechy odnośnej technologii i dostarcza 
dane oraz świadczy istotne usługi w 
zakresie stałego wsparcia, mógłby na 
przykład również mieć wysoki stopień 
kontroli nad ryzykiem operacyjnym.

Or. en

Poprawka 200
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(8c) W przypadku kilku operatorów, 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
ponosi ten, który sprawuje najwyższy 
stopień kontroli nad zagrożeniami 
wynikającymi ze szkodliwego działania.

Or. en

Poprawka 201
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Jeżeli użytkownik, a zatem osoba, 
która korzysta z systemu sztucznej 
inteligencji, jest uczestnikiem 
negatywnego wydarzenia, będzie ona w 
świetle niniejszego rozporządzenia ponosić 
odpowiedzialność tylko wówczas, gdy 
użytkownika można uznać za podmiot 
wdrażający. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno uznawać podmiotu 
kontrolującego system – czyli osoby, która 
stale definiuje cechy odnośnej technologii 
i świadczy istotne usługi w zakresie 
stałego wsparcia, za podmiot wdrażający, 
a co za tym idzie postanowienia 
rozporządzenia nie powinny mieć 
zastosowania do podmiotu 
kontrolującego. W celu zagwarantowania 
pewności prawnej w całej Unii 
Europejskiej „podmiotu kontrolującego 
system” powinny dotyczyć te same zasady 
odpowiedzialności, które mają 
zastosowanie do producenta, wytwórcy, 
czy podmiotu opracowującego.

(9) Jeżeli użytkownik, a zatem osoba, 
która korzysta z systemu sztucznej 
inteligencji, jest uczestnikiem 
negatywnego wydarzenia, będzie ona w 
świetle niniejszego rozporządzenia ponosić 
odpowiedzialność wówczas, gdy 
użytkownika można uznać za operatora, w 
przeciwnym razie stopień rażącego 
zaniedbania lub umyślnego przyczynienia 
się użytkownika do powstania ryzyka 
doprowadzi do jego odpowiedzialności z 
tytułu winy wobec strony roszczącej. 
Mające zastosowanie prawa 
konsumenckie użytkownika powinny 
pozostać nienaruszone.
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Or. en

Poprawka 202
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Jeżeli użytkownik, a zatem osoba, 
która korzysta z systemu sztucznej 
inteligencji, jest uczestnikiem 
negatywnego wydarzenia, będzie ona w 
świetle niniejszego rozporządzenia ponosić 
odpowiedzialność tylko wówczas, gdy 
użytkownika można uznać za podmiot 
wdrażający. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno uznawać podmiotu 
kontrolującego system – czyli osoby, która 
stale definiuje cechy odnośnej technologii i 
świadczy istotne usługi w zakresie stałego 
wsparcia, za podmiot wdrażający, a co za 
tym idzie postanowienia rozporządzenia 
nie powinny mieć zastosowania do 
podmiotu kontrolującego. W celu 
zagwarantowania pewności prawnej w 
całej Unii Europejskiej „podmiotu 
kontrolującego system” powinny dotyczyć 
te same zasady odpowiedzialności, które 
mają zastosowanie do producenta, 
wytwórcy, czy podmiotu opracowującego.

(9) Jeżeli użytkownik, a zatem osoba, 
która korzysta z systemu sztucznej 
inteligencji, jest uczestnikiem 
negatywnego wydarzenia, będzie ona w 
świetle niniejszego rozporządzenia ponosić 
odpowiedzialność tylko wówczas, gdy 
użytkownika można uznać za podmiot 
obsługujący system. Należy zauważyć, że 
podmiot kontrolujący system – czyli 
osoba, która stale definiuje cechy odnośnej 
technologii i świadczy istotne usługi w 
zakresie stałego wsparcia, niekoniecznie 
jest jednocześnie producentem, ponieważ 
może być również m.in. podmiotem 
opracowującym system lub programistą.

Or. en

Poprawka 203
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 9

Projekt rezolucji Poprawka

(9) Jeżeli użytkownik, a zatem osoba, 
która korzysta z systemu sztucznej 

(9) Jeżeli użytkownik, a zatem osoba, 
która korzysta z systemu sztucznej 
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inteligencji, jest uczestnikiem 
negatywnego wydarzenia, będzie ona w 
świetle niniejszego rozporządzenia ponosić 
odpowiedzialność tylko wówczas, gdy 
użytkownika można uznać za podmiot 
wdrażający. Niniejsze rozporządzenie nie 
powinno uznawać podmiotu 
kontrolującego system – czyli osoby, która 
stale definiuje cechy odnośnej technologii 
i świadczy istotne usługi w zakresie 
stałego wsparcia, za podmiot wdrażający, 
a co za tym idzie postanowienia 
rozporządzenia nie powinny mieć 
zastosowania do podmiotu 
kontrolującego. W celu zagwarantowania 
pewności prawnej w całej Unii 
Europejskiej „podmiotu kontrolującego 
system” powinny dotyczyć te same zasady 
odpowiedzialności, które mają 
zastosowanie do producenta, wytwórcy, 
czy podmiotu opracowującego.

inteligencji, jest uczestnikiem 
negatywnego wydarzenia, będzie ona w 
świetle niniejszego rozporządzenia ponosić 
odpowiedzialność tylko wówczas, gdy 
użytkownika można uznać za operatora. 
W celu zagwarantowania pewności 
prawnej w całej Unii Europejskiej, jeżeli 
podmiotem kontrolującym system jest 
producent lub wytwórca w rozumieniu art. 
3 dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za produkty, dyrektywa ta powinna mieć 
do niego zastosowanie. Jeżeli istnieje tylko 
jeden operator, który jest również 
producentem, pierwszeństwo powinno 
mieć niniejsze rozporządzenie.

Or. en

Poprawka 204
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Większość roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna jednak odnosić 
się do przypadków odpowiedzialności 
strony trzeciej, gdy system sztucznej 
inteligencji działa w przestrzeni 
publicznej, a co za tym idzie zagrożonych 
jest wiele osób postronnych. W takiej 
sytuacji poszkodowani często nie będą 
świadomi działania systemu sztucznej 

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Powinno ono przyczynić się do 
stworzenia pewności prawnej, w zakresie, 
w jakim jest to możliwe i nie przesądza o 
przyszłym rozwoju technologicznym, dla 
różnych roszczeń odszkodowawczych, 
które zainteresowane osoby mogą wnieść 
w całym łańcuchu odpowiedzialności i w 
całym cyklu życia systemu sztucznej 
inteligencji.
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inteligencji i nie będą pozostawać w 
jakimkolwiek stosunku prawnym czy 
umownym z podmiotem wdrażającym 
system. W konsekwencji działanie systemu 
sztucznej inteligencji stwarza sytuację, w 
której w przypadku powstania szkód 
poszkodowani mogą występować z 
roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, 
wyłącznie na zasadzie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej 
inteligencji, przy czym będą musieli stawić 
czoła poważnym trudnościom, by dowieść 
winy podmiotu wdrażającego.

Or. en

Poprawka 205
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Większość roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna jednak odnosić 
się do przypadków odpowiedzialności 
strony trzeciej, gdy system sztucznej 
inteligencji działa w przestrzeni publicznej, 
a co za tym idzie zagrożonych jest wiele 
osób postronnych. W takiej sytuacji 
poszkodowani często nie będą świadomi 
działania systemu sztucznej inteligencji i 
nie będą pozostawać w jakimkolwiek 
stosunku prawnym czy umownym z 
podmiotem wdrażającym system. W 
konsekwencji działanie systemu sztucznej 
inteligencji stwarza sytuację, w której w 
przypadku powstania szkód poszkodowani 
mogą występować z roszczeniami z tytułu 
odpowiedzialności, wyłącznie na zasadzie 

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Niniejsze rozporządzenie 
powinno również, ale nie wyłącznie, 
odnosić się do przypadków 
odpowiedzialności strony trzeciej, gdy 
system sztucznej inteligencji działa w 
przestrzeni publicznej, a co za tym idzie 
zagrożonych jest wiele osób postronnych. 
W takiej sytuacji poszkodowani często nie 
będą świadomi działania systemu sztucznej 
inteligencji i nie będą pozostawać w 
jakimkolwiek stosunku prawnym czy 
umownym z podmiotem obsługującym 
system. W konsekwencji działanie systemu 
sztucznej inteligencji stwarza sytuację, w 
której w przypadku powstania szkód 
poszkodowani będą musieli stawić czoła 
poważnym trudnościom, by dowieść winy 
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winy podmiotu wdrażającego system 
sztucznej inteligencji, przy czym będą 
musieli stawić czoła poważnym 
trudnościom, by dowieść winy podmiotu 
wdrażającego.

podmiotu obsługującego system.

Or. en

Poprawka 206
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Większość roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna jednak odnosić się 
do przypadków odpowiedzialności strony 
trzeciej, gdy system sztucznej inteligencji 
działa w przestrzeni publicznej, a co za 
tym idzie zagrożonych jest wiele osób 
postronnych. W takiej sytuacji 
poszkodowani często nie będą świadomi 
działania systemu sztucznej inteligencji i 
nie będą pozostawać w jakimkolwiek 
stosunku prawnym czy umownym z 
podmiotem wdrażającym system. W 
konsekwencji działanie systemu sztucznej 
inteligencji stwarza sytuację, w której w 
przypadku powstania szkód poszkodowani 
mogą występować z roszczeniami z tytułu 
odpowiedzialności, wyłącznie na zasadzie 
winy podmiotu wdrażającego system 
sztucznej inteligencji, przy czym będą 
musieli stawić czoła poważnym 
trudnościom, by dowieść winy podmiotu 
wdrażającego.

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Większość roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna jednak odnosić się 
do przypadków odpowiedzialności strony 
trzeciej, gdy system sztucznej inteligencji 
naraża na ryzyko wiele osób postronnych. 
W takiej sytuacji poszkodowani często nie 
będą świadomi działania systemu sztucznej 
inteligencji i nie będą pozostawać w 
jakimkolwiek stosunku prawnym czy 
umownym z podmiotem wdrażającym 
system. W konsekwencji działanie systemu 
sztucznej inteligencji stwarza sytuację, w 
której w przypadku powstania szkód 
poszkodowani mogą występować z 
roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, 
wyłącznie na zasadzie winy podmiotu 
wdrażającego system sztucznej 
inteligencji, przy czym będą musieli stawić 
czoła poważnym trudnościom, by dowieść 
winy podmiotu wdrażającego.

Or. fr
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Poprawka 207
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 10

Projekt rezolucji Poprawka

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Większość roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna jednak odnosić się 
do przypadków odpowiedzialności strony 
trzeciej, gdy system sztucznej inteligencji 
działa w przestrzeni publicznej, a co za 
tym idzie zagrożonych jest wiele osób 
postronnych. W takiej sytuacji 
poszkodowani często nie będą świadomi 
działania systemu sztucznej inteligencji i 
nie będą pozostawać w jakimkolwiek 
stosunku prawnym czy umownym z 
podmiotem wdrażającym system. W 
konsekwencji działanie systemu sztucznej 
inteligencji stwarza sytuację, w której w 
przypadku powstania szkód poszkodowani 
mogą występować z roszczeniami z tytułu 
odpowiedzialności, wyłącznie na zasadzie 
winy podmiotu wdrażającego system 
sztucznej inteligencji, przy czym będą 
musieli stawić czoła poważnym 
trudnościom, by dowieść winy podmiotu 
wdrażającego.

(10) Co do zasady niniejsze 
rozporządzenie odnosi się do wszystkich 
systemów sztucznej inteligencji, 
niezależnie od tego, gdzie działają i czy ich 
działanie ma charakter fizyczny czy 
wirtualny. Większość roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności w ramach niniejszego 
rozporządzenia powinna jednak odnosić się 
do przypadków odpowiedzialności strony 
trzeciej, gdy system sztucznej inteligencji 
działa w przestrzeni publicznej, a co za 
tym idzie zagrożonych jest wiele osób 
postronnych. W takiej sytuacji 
poszkodowani często nie będą świadomi 
działania systemu sztucznej inteligencji i 
nie będą pozostawać w jakimkolwiek 
stosunku prawnym czy umownym z 
operatorem. W konsekwencji działanie 
systemu sztucznej inteligencji stwarza 
sytuację, w której w przypadku powstania 
szkód poszkodowani mogą występować z 
roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, 
wyłącznie na zasadzie winy operatora 
systemu sztucznej inteligencji, przy czym 
będą musieli stawić czoła poważnym 
trudnościom, by dowieść winy operatora.

Or. en

Poprawka 208
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(10a) W niniejszym rozporządzeniu 
należy wprowadzić obowiązek 
wyposażenia systemów sztucznej 
inteligencji obarczonych wysokim 
ryzykiem w rejestratory danych, na wzór 
obowiązkowych rejestratorów 
pokładowych w samolotach, tak aby 
chronić konsumentów, zapewniać 
należytą przejrzystość i analizować 
możliwe wybory dokonywane przez 
systemy sztucznej inteligencji, a także aby 
umożliwić ustalenie odpowiedzialności 
podmiotu wdrażającego. Organ publiczny 
powinien mieć całkowity dostęp do tych 
rejestratorów w celu przeprowadzenia 
pełnej kontroli odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przez system 
sztucznej inteligencji. W razie wypadku, 
poważnego zajścia lub zdarzenia 
określonego przez organ prowadzący 
dochodzenie podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji przechowuje 
zachowane w rejestratorze oryginalne 
zapisy odnoszące się do tego wypadku, 
zajścia lub zdarzenia przez okres 60 dni 
lub przez inny okres określony przez 
organ prowadzący dochodzenie. Podmiot 
wdrażający system sztucznej inteligencji 
przeprowadza okresową kontrolę i ocenę 
operacyjną prawidłowego działania takich 
rejestratorów.

Or. it

Poprawka 209
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

(11) Czynnikiem determinującym jest 
rodzaj systemu sztucznej inteligencji, który 
kontroluje podmiot wdrażający. System 

(11) Na etapie odpowiedzialności 
przyjęcie podejścia do SI opartego na 
ocenie ryzyka nie jest właściwe, ponieważ 
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oparty na sztucznej inteligencji, który jest 
obarczony wysokim ryzykiem jest 
potencjalnie znacznie groźniejszy dla 
społeczeństwa, a zagrożenie występuje w 
sposób losowy, czego nie można z góry 
przewidzieć. Oznacza to, że na początku 
autonomicznego działania systemu 
sztucznej inteligencji, nie znamy, a zatem 
nie możemy wskazać większości 
potencjalnie zagrożonych osób (osób na 
ogólnie dostępnym placu czy osób w 
sąsiadującym budynku), w porównaniu do 
systemów sztucznej inteligencji, 
przeznaczonych dla konkretnych osób, 
które wcześniej regularnie zgadzały się na 
jego zastosowanie (np. operacja 
chirurgiczna w szpitalu czy pokaz 
produktu w małym sklepie). Określenie z 
jakim prawdopodobieństwem systemy 
sztucznej inteligencji, obciążone wysokim 
ryzykiem mogą spowodować szkody 
powinno zależeć od wzajemnych powiązań 
między sposobem wykorzystania systemu 
sztucznej inteligencji, powagą ewentualny 
szkód i prawdopodobieństwem, że 
zagrożenie rzeczywiście wystąpi. Powagę 
szkody należy określić w oparciu o zakres 
potencjalnej szkody wynikającej z 
działania systemu, liczbę 
poszkodowanych, całkowitą wartość 
potencjalnych szkód, jak również szkody 
dla ogółu społeczeństwa. 
Prawdopodobieństwo należy określać w 
oparciu o rolę obliczeń algorytmicznych w 
procesie podejmowania decyzji, złożoność 
decyzji oraz odwracalność jej skutków. I 
ostatecznie sposób wykorzystania 
powinien zależeć, między innymi od 
branży, w której działa system sztucznej 
inteligencji, od tego czy system ten może 
mieć prawny lub faktyczny wpływ istotne 
prawa chronione poszkodowanego oraz 
od tego, czy skutków jego działania można 
było uniknąć przy zastosowaniu 
rozsądnych środków.

szkoda już wystąpiła, a produkt okazał się 
produktem obarczonym ryzykiem. Należy 
zauważyć, że tak zwane zastosowania 
niskiego ryzyka mogą w równym stopniu 
powodować poważne szkody. W związku z 
tym do modelu odpowiedzialności za 
produkty zawierające zastosowania 
sztucznej inteligencji należy podchodzić w 
procesie dwuetapowym: po pierwsze, 
należy ustalić odpowiedzialność na 
zasadzie winy podmiotu obsługującego 
system, wobec którego osoba 
poszkodowana powinna mieć prawo do 
wystąpienia z roszczeniem 
odszkodowawczym, z możliwością 
udowodnienia braku winy przez podmiot 
obsługujący system przez przestrzeganie 
obowiązku staranności polegającego na 
regularnym instalowaniu wszystkich 
dostępnych aktualizacji. Jeżeli obowiązek 
ten jest spełniony, zakłada się zachowanie 
należytej staranności. Po drugie, w 
przypadku, gdy nie można ustalić winy 
podmiotu obsługującego system, 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
powinien ponosić podmiot kontrolujący 
system. Dwuetapowy proces ma 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
poszkodowanym skutecznego 
odszkodowania za szkody spowodowane 
przez systemy wykorzystujące SI;

Or. en
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Poprawka 210
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

(11) Czynnikiem determinującym jest 
rodzaj systemu sztucznej inteligencji, który 
kontroluje podmiot wdrażający. System 
oparty na sztucznej inteligencji, który jest 
obarczony wysokim ryzykiem jest 
potencjalnie znacznie groźniejszy dla 
społeczeństwa, a zagrożenie występuje w 
sposób losowy, czego nie można z góry 
przewidzieć. Oznacza to, że na początku 
autonomicznego działania systemu 
sztucznej inteligencji, nie znamy, a zatem 
nie możemy wskazać większości 
potencjalnie zagrożonych osób (osób na 
ogólnie dostępnym placu czy osób w 
sąsiadującym budynku), w porównaniu do 
systemów sztucznej inteligencji, 
przeznaczonych dla konkretnych osób, 
które wcześniej regularnie zgadzały się na 
jego zastosowanie (np. operacja 
chirurgiczna w szpitalu czy pokaz 
produktu w małym sklepie). Określenie z 
jakim prawdopodobieństwem systemy 
sztucznej inteligencji, obciążone wysokim 
ryzykiem mogą spowodować szkody 
powinno zależeć od wzajemnych powiązań 
między sposobem wykorzystania systemu 
sztucznej inteligencji, powagą ewentualny 
szkód i prawdopodobieństwem, że 
zagrożenie rzeczywiście wystąpi. Powagę 
szkody należy określić w oparciu o zakres 
potencjalnej szkody wynikającej z 
działania systemu, liczbę poszkodowanych, 
całkowitą wartość potencjalnych szkód, jak 
również szkody dla ogółu społeczeństwa. 
Prawdopodobieństwo należy określać w 
oparciu o rolę obliczeń algorytmicznych w 
procesie podejmowania decyzji, złożoność 
decyzji oraz odwracalność jej skutków. I 
ostatecznie sposób wykorzystania 
powinien zależeć, między innymi od 
branży, w której działa system sztucznej 

(11) Czynnikiem determinującym jest 
rodzaj systemu sztucznej inteligencji, który 
kontroluje operator. System oparty na 
sztucznej inteligencji, który jest obarczony 
wysokim ryzykiem jest potencjalnie 
znacznie groźniejszy dla użytkownika lub 
społeczeństwa, a zagrożenie występuje w 
sposób, który trudno z góry przewidzieć. 
Oznacza to, że na początku 
autonomicznego działania systemu 
sztucznej inteligencji nie można 
przewidzieć i prawdopodobnie 
kontrolować ewentualnego złośliwego 
zachowania oprogramowania, podczas 
gdy jego wpływ może być niezwykle duży 
ze względu na zakres szkody lub charakter 
towarów lub praw, które są narażone na 
ryzyko. Określenie z jakim 
prawdopodobieństwem systemy sztucznej 
inteligencji, obciążone wysokim ryzykiem 
mogą spowodować szkody powinno 
zależeć od wzajemnych powiązań między 
celem zastosowania, dla którego system 
sztucznej inteligencji jest wprowadzany do 
obrotu, sposobem wykorzystania systemu 
sztucznej inteligencji, powagą ewentualny 
szkód i stopniem autonomii w 
podejmowaniu decyzji, które mogą 
spowodować szkodę. Powagę szkody 
określającą wysokość odszkodowania dla 
osób poszkodowanych należy ocenić w 
oparciu o zakres potencjalnej szkody 
wynikającej z działania systemu, liczbę 
poszkodowanych, całkowitą wartość 
potencjalnych szkód, materialnych i 
niematerialnych, jak również szkody dla 
ogółu społeczeństwa. Prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody lub straty należy 
określać w oparciu o rolę obliczeń 
algorytmicznych w procesie podejmowania 
decyzji, możliwość interwencji człowieka 
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inteligencji, od tego czy system ten może 
mieć prawny lub faktyczny wpływ istotne 
prawa chronione poszkodowanego oraz od 
tego, czy skutków jego działania można 
było uniknąć przy zastosowaniu 
rozsądnych środków.

w ten proces, złożoność decyzji oraz 
odwracalność jej skutków. I ostatecznie 
sposób wykorzystania powinien zależeć, 
między innymi od kontekstu, w którym 
działa system sztucznej inteligencji, od 
tego czy system ten może mieć prawny lub 
faktyczny wpływ na istotne prawa i dobra 
chronione poszkodowanego, od tego, czy 
skutków jego działania można było 
uniknąć przy zastosowaniu rozsądnych 
środków oraz od poziomu informacji 
przekazywanych użytkownikom.

Or. en

Poprawka 211
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 11

Projekt rezolucji Poprawka

(11) Czynnikiem determinującym jest 
rodzaj systemu sztucznej inteligencji, który 
kontroluje podmiot wdrażający. System 
oparty na sztucznej inteligencji, który jest 
obarczony wysokim ryzykiem jest 
potencjalnie znacznie groźniejszy dla 
społeczeństwa, a zagrożenie występuje w 
sposób losowy, czego nie można z góry 
przewidzieć. Oznacza to, że na początku 
autonomicznego działania systemu 
sztucznej inteligencji, nie znamy, a zatem 
nie możemy wskazać większości 
potencjalnie zagrożonych osób (osób na 
ogólnie dostępnym placu czy osób w 
sąsiadującym budynku), w porównaniu do 
systemów sztucznej inteligencji, 
przeznaczonych dla konkretnych osób, 
które wcześniej regularnie zgadzały się na 
jego zastosowanie (np. operacja 
chirurgiczna w szpitalu czy pokaz produktu 
w małym sklepie). Określenie z jakim 
prawdopodobieństwem systemy sztucznej 
inteligencji, obciążone wysokim ryzykiem 
mogą spowodować szkody powinno 

(11) Czynnikiem determinującym jest 
rodzaj systemu sztucznej inteligencji, który 
kontroluje operator. System oparty na 
sztucznej inteligencji, który jest obarczony 
wysokim ryzykiem jest potencjalnie 
znacznie groźniejszy dla społeczeństwa, a 
zagrożenie występuje w sposób losowy, 
wykraczając poza to, czego można 
racjonalnie oczekiwać po jego 
zamierzonym zastosowaniu. Oznacza to, 
że na początku autonomicznego działania 
systemu sztucznej inteligencji, nie znamy, 
a zatem nie możemy wskazać większości 
potencjalnie zagrożonych osób (osób na 
ogólnie dostępnym placu czy osób w 
sąsiadującym budynku), w porównaniu do 
systemów sztucznej inteligencji, 
przeznaczonych dla konkretnych osób, 
które wcześniej regularnie zgadzały się na 
jego zastosowanie (np. operacja 
chirurgiczna w szpitalu czy pokaz produktu 
w małym sklepie). Określenie z jakim 
prawdopodobieństwem systemy sztucznej 
inteligencji, obciążone wysokim ryzykiem 
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zależeć od wzajemnych powiązań między 
sposobem wykorzystania systemu 
sztucznej inteligencji, powagą ewentualny 
szkód i prawdopodobieństwem, że 
zagrożenie rzeczywiście wystąpi. Powagę 
szkody należy określić w oparciu o zakres 
potencjalnej szkody wynikającej z 
działania systemu, liczbę poszkodowanych, 
całkowitą wartość potencjalnych szkód, jak 
również szkody dla ogółu społeczeństwa. 
Prawdopodobieństwo należy określać w 
oparciu o rolę obliczeń algorytmicznych w 
procesie podejmowania decyzji, złożoność 
decyzji oraz odwracalność jej skutków. I 
ostatecznie sposób wykorzystania 
powinien zależeć, między innymi od 
branży, w której działa system sztucznej 
inteligencji, od tego czy system ten może 
mieć prawny lub faktyczny wpływ istotne 
prawa chronione poszkodowanego oraz od 
tego, czy skutków jego działania można 
było uniknąć przy zastosowaniu 
rozsądnych środków.

mogą spowodować szkody zależy od 
wzajemnych powiązań między sposobem 
wykorzystania systemu sztucznej 
inteligencji, powagą ewentualny szkód i 
prawdopodobieństwem, że zagrożenie 
rzeczywiście wystąpi. Powagę szkody 
należy określić w oparciu o zakres 
potencjalnej szkody wynikającej z 
działania systemu, liczbę poszkodowanych, 
całkowitą wartość potencjalnych szkód, jak 
również szkody dla ogółu społeczeństwa. 
Prawdopodobieństwo należy określać w 
oparciu o rolę obliczeń algorytmicznych w 
procesie podejmowania decyzji, złożoność 
decyzji oraz odwracalność jej skutków. I 
ostatecznie sposób wykorzystania 
powinien zależeć, między innymi od 
branży, w której działa system sztucznej 
inteligencji, od tego czy system ten może 
mieć prawny lub faktyczny wpływ istotne 
prawa chronione poszkodowanego oraz od 
tego, czy skutków jego działania można 
było uniknąć przy zastosowaniu 
rozsądnych środków.

Or. en

Poprawka 212
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) Wszystkie, obarczone wysokim 
ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na wykazie 
załącznika do rozporządzenia. Biorąc pod 
uwagę szybki rozwój technologii i rynku, 
jak również wiedzę techniczną, 
wymaganą, by adekwatnie przeanalizować 
systemy sztucznej inteligencji, należy dać 
Komisji Europejskiej uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z postanowieniami art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

(12) Należy dać Komisji Europejskiej 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z postanowieniami 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, by sporządziła wykaz 
rodzajów systemów sztucznej inteligencji, 
które stanowią poważne zagrożenie, i 
istotnych branż, w których systemy te są 
wykorzystywane. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, późniejsze 
zmiany w wykazie istotnych branż należy 
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Europejskiej, by nowelizowała niniejsze 
rozporządzenie w odniesieniu do rodzajów 
systemów sztucznej inteligencji, które 
stanowią poważne zagrożenie i do 
istotnych branż, w których systemy te są 
wykorzystywane. W oparciu o definicje i 
przepisy niniejszego rozporządzenia 
Komisja Europejska powinna dokonywać 
przeglądu załącznika co sześć miesięcy i w 
razie konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co 12 miesięcy. 
Wzywa się podmioty projektujące systemy, 
by powiadamiały Komisję Europejską, 
jeżeli pracują w danym momencie nad 
nową technologią, nowym produktem czy 
nową usługą, które miałyby być 
wykorzystywane w jednej z branż o 
zasadniczym znaczeniu, o których mowa 
w załączniku, i które mogłyby się później 
kwalifikować do kategorii systemów 
sztucznej inteligencji, obarczonych 
wysokim ryzykiem.

wprowadzać jedynie co 12 miesięcy.

Or. de

Poprawka 213
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) Wszystkie, obarczone wysokim 
ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na wykazie 
załącznika do rozporządzenia. Biorąc pod 
uwagę szybki rozwój technologii i rynku, 
jak również wiedzę techniczną, 
wymaganą, by adekwatnie przeanalizować 
systemy sztucznej inteligencji, należy dać 
Komisji Europejskiej uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 

(12) Przyjęcie podejścia do SI opartego 
na ocenie ryzyka w istniejących ramach 
odpowiedzialności może spowodować 
niepotrzebne zróżnicowanie na obszarze 
Unii, powodując niepewność prawną, 
problemy interpretacyjne i dezorientację 
wśród użytkowników, którzy musieliby 
korzystać z różnych poziomów ochrony w 
zależności od tego, czy systemy sztucznej 
inteligencji są sklasyfikowane jako 
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zgodnie z postanowieniami art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, by nowelizowała niniejsze 
rozporządzenie w odniesieniu do rodzajów 
systemów sztucznej inteligencji, które 
stanowią poważne zagrożenie i do 
istotnych branż, w których systemy te są 
wykorzystywane. W oparciu o definicje i 
przepisy niniejszego rozporządzenia 
Komisja Europejska powinna dokonywać 
przeglądu załącznika co sześć miesięcy i w 
razie konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co 12 miesięcy. 
Wzywa się podmioty projektujące systemy, 
by powiadamiały Komisję Europejską, 
jeżeli pracują w danym momencie nad 
nową technologią, nowym produktem czy 
nową usługą, które miałyby być 
wykorzystywane w jednej z branż o 
zasadniczym znaczeniu, o których mowa 
w załączniku, i które mogłyby się później 
kwalifikować do kategorii systemów 
sztucznej inteligencji, obarczonych 
wysokim ryzykiem.

systemy wysokiego czy niskiego ryzyka, 
czego użytkownicy nie są w stanie ocenić 
sami. Gdy szkoda już wystąpiła, nie ma 
znaczenia, czy system sztucznej 
inteligencji został zaklasyfikowany jako 
system wysokiego czy niskiego ryzyka; 
istotne jest, aby osoby poszkodowane 
mogły uzyskać pełne odszkodowanie za 
szkodę niezależnie od kategorii ryzyka.

Or. en

Poprawka 214
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) Wszystkie, obarczone wysokim 
ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na wykazie 
załącznika do rozporządzenia. Biorąc pod 
uwagę szybki rozwój technologii i rynku, 
jak również wiedzę techniczną, wymaganą, 
by adekwatnie przeanalizować systemy 
sztucznej inteligencji, należy dać Komisji 

(12) Wszystkie kategorie obarczonych 
wysokim ryzykiem systemów sztucznej 
inteligencji, a także kryteria pozwalające 
na ocenę takiego ryzyka, powinny zostać 
określone w zorganizowanym procesie 
obejmującym komitet ekspertów Komisji 
oraz stałe konsultacje Komisji ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
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Europejskiej uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z postanowieniami art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, by nowelizowała niniejsze 
rozporządzenie w odniesieniu do rodzajów 
systemów sztucznej inteligencji, które 
stanowią poważne zagrożenie i do 
istotnych branż, w których systemy te są 
wykorzystywane. W oparciu o definicje i 
przepisy niniejszego rozporządzenia 
Komisja Europejska powinna dokonywać 
przeglądu załącznika co sześć miesięcy i w 
razie konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co 12 miesięcy. 
Wzywa się podmioty projektujące systemy, 
by powiadamiały Komisję Europejską, 
jeżeli pracują w danym momencie nad 
nową technologią, nowym produktem czy 
nową usługą, które miałyby być 
wykorzystywane w jednej z branż o 
zasadniczym znaczeniu, o których mowa 
w załączniku, i które mogłyby się później 
kwalifikować do kategorii systemów 
sztucznej inteligencji, obarczonych 
wysokim ryzykiem.

tym badaczami, indywidualnymi 
ekspertami, członkami społeczności 
wolnego oprogramowania, naukowcami, 
inżynierami oraz właściwymi organami 
nadzoru. Biorąc pod uwagę szybki rozwój 
technologii i rynku na całym świecie, jak 
również wiedzę techniczną, wymaganą, by 
adekwatnie przeanalizować systemy 
sztucznej inteligencji, wykaz kategorii 
systemów sztucznej inteligencji oparty na 
kryteriach pozwalających na określenie 
ich autonomii i ocenę poziomu ryzyka w 
czasie powinien być regularnie 
aktualizowany, dając przedsiębiorcom i 
organizacjom badawczym poczucie 
pewności w planowaniu i inwestycjach.

Or. en

Poprawka 215
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) Wszystkie, obarczone wysokim 
ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na wykazie 
załącznika do rozporządzenia. Biorąc pod 
uwagę szybki rozwój technologii i rynku, 
jak również wiedzę techniczną, wymaganą, 

(12) Obarczone wysokim ryzykiem 
systemy sztucznej inteligencji powinny 
zostać umieszczone na niewyczerpującym 
wykazie załącznika do rozporządzenia. 
Biorąc pod uwagę szybki rozwój 
technologii i rynku, jak również wiedzę 
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by adekwatnie przeanalizować systemy 
sztucznej inteligencji, należy dać Komisji 
Europejskiej uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z 
postanowieniami art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, by 
nowelizowała niniejsze rozporządzenie w 
odniesieniu do rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, które stanowią 
poważne zagrożenie i do istotnych branż, 
w których systemy te są wykorzystywane. 
W oparciu o definicje i przepisy 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska powinna dokonywać przeglądu 
załącznika co sześć miesięcy i w razie 
konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co 12 miesięcy. 
Wzywa się podmioty projektujące systemy, 
by powiadamiały Komisję Europejską, 
jeżeli pracują w danym momencie nad 
nową technologią, nowym produktem czy 
nową usługą, które miałyby być 
wykorzystywane w jednej z branż o 
zasadniczym znaczeniu, o których mowa w 
załączniku, i które mogłyby się później 
kwalifikować do kategorii systemów 
sztucznej inteligencji, obarczonych 
wysokim ryzykiem.

techniczną, wymaganą, by adekwatnie 
przeanalizować systemy sztucznej 
inteligencji, należy dać Komisji 
Europejskiej uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z 
postanowieniami art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, by 
nowelizowała niniejsze rozporządzenie w 
odniesieniu do rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, które stanowią 
poważne zagrożenie i do istotnych branż, 
w których systemy te są wykorzystywane. 
W oparciu o definicje i przepisy 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska powinna dokonywać przeglądu 
załącznika co sześć miesięcy i w razie 
konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Wzywa się 
podmioty projektujące systemy, by 
powiadamiały Komisję Europejską, jeżeli 
pracują w danym momencie nad nową 
technologią, nowym produktem czy nową 
usługą, które miałyby być wykorzystywane 
w jednej z branż o zasadniczym znaczeniu, 
o których mowa w załączniku, i które 
mogłyby się później kwalifikować do 
kategorii systemów sztucznej inteligencji, 
obarczonych wysokim ryzykiem.

Or. fr

Poprawka 216
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) Wszystkie, obarczone wysokim 
ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na wykazie 
załącznika do rozporządzenia. Biorąc pod 

(12) Wszystkie, obarczone wysokim 
ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na 
wyczerpującym wykazie załącznika do 
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uwagę szybki rozwój technologii i rynku, 
jak również wiedzę techniczną, wymaganą, 
by adekwatnie przeanalizować systemy 
sztucznej inteligencji, należy dać Komisji 
Europejskiej uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z 
postanowieniami art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, by 
nowelizowała niniejsze rozporządzenie w 
odniesieniu do rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, które stanowią 
poważne zagrożenie i do istotnych branż, 
w których systemy te są wykorzystywane. 
W oparciu o definicje i przepisy 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska powinna dokonywać przeglądu 
załącznika co sześć miesięcy i w razie 
konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co 12 miesięcy. 
Wzywa się podmioty projektujące systemy, 
by powiadamiały Komisję Europejską, 
jeżeli pracują w danym momencie nad 
nową technologią, nowym produktem czy 
nową usługą, które miałyby być 
wykorzystywane w jednej z branż o 
zasadniczym znaczeniu, o których mowa w 
załączniku, i które mogłyby się później 
kwalifikować do kategorii systemów 
sztucznej inteligencji, obarczonych 
wysokim ryzykiem.

rozporządzenia. Biorąc pod uwagę szybki 
rozwój technologii i rynku, jak również 
wiedzę techniczną, wymaganą, by 
adekwatnie przeanalizować systemy 
sztucznej inteligencji, należy dać Komisji 
Europejskiej uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z 
postanowieniami art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, by 
nowelizowała niniejsze rozporządzenie w 
odniesieniu do rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, które stanowią 
poważne zagrożenie i do istotnych branż, 
w których systemy te są wykorzystywane. 
W oparciu o definicje i przepisy 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska powinna dokonywać przeglądu 
załącznika co sześć miesięcy i w razie 
konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co 12 miesięcy. 
Wzywa się podmioty projektujące systemy, 
by powiadamiały Komisję Europejską, 
jeżeli pracują w danym momencie nad 
nową technologią, nowym produktem czy 
nową usługą, które miałyby być 
wykorzystywane w jednej z branż o 
zasadniczym znaczeniu, o których mowa w 
załączniku, i które mogłyby się później 
kwalifikować do kategorii systemów 
sztucznej inteligencji, obarczonych 
wysokim ryzykiem.

Or. ro

Poprawka 217
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 12

Projekt rezolucji Poprawka

(12) Wszystkie, obarczone wysokim (12) Wszystkie, obarczone wysokim 
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ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na wykazie 
załącznika do rozporządzenia. Biorąc pod 
uwagę szybki rozwój technologii i rynku, 
jak również wiedzę techniczną, wymaganą, 
by adekwatnie przeanalizować systemy 
sztucznej inteligencji, należy dać Komisji 
Europejskiej uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z 
postanowieniami art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, by 
nowelizowała niniejsze rozporządzenie w 
odniesieniu do rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, które stanowią 
poważne zagrożenie i do istotnych branż, 
w których systemy te są wykorzystywane. 
W oparciu o definicje i przepisy 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska powinna dokonywać przeglądu 
załącznika co sześć miesięcy i w razie 
konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co 12 miesięcy. 
Wzywa się podmioty projektujące systemy, 
by powiadamiały Komisję Europejską, 
jeżeli pracują w danym momencie nad 
nową technologią, nowym produktem czy 
nową usługą, które miałyby być 
wykorzystywane w jednej z branż o 
zasadniczym znaczeniu, o których mowa w 
załączniku, i które mogłyby się później 
kwalifikować do kategorii systemów 
sztucznej inteligencji, obarczonych 
wysokim ryzykiem.

ryzykiem systemy sztucznej inteligencji 
powinny zostać umieszczone na wykazie 
załącznika do rozporządzenia. Biorąc pod 
uwagę szybki rozwój technologii i rynku, 
jak również wiedzę techniczną, wymaganą, 
by adekwatnie przeanalizować systemy 
sztucznej inteligencji, należy dać Komisji 
Europejskiej uprawnienia do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z 
postanowieniami art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, by 
nowelizowała niniejsze rozporządzenie w 
odniesieniu do rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, które stanowią 
poważne zagrożenie i do istotnych branż, 
w których systemy te są wykorzystywane. 
W oparciu o definicje i przepisy 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
Europejska powinna dokonywać przeglądu 
załącznika co sześć miesięcy i w razie 
konieczności wprowadzać zmiany w 
drodze aktów delegowanych. Aby dać 
przedsiębiorcom poczucie pewności w 
planowaniu i inwestycjach, zmiany w 
wykazie istotnych branż należy 
wprowadzać jedynie co dwanaście 
miesięcy. Wzywa się operatorów, by 
powiadamiali Komisję Europejską, jeżeli 
pracują w danym momencie nad nową 
technologią, nowym produktem czy nową 
usługą, które miałyby być wykorzystywane 
w jednej z branż o zasadniczym znaczeniu, 
o których mowa w załączniku, i które 
mogłyby się później kwalifikować do 
kategorii systemów sztucznej inteligencji, 
obarczonych wysokim ryzykiem.

Or. en

Poprawka 218
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 13
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Projekt rezolucji Poprawka

(13) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa4. Stały Komitet 
Techniczny ds. Obarczonych Wysokim 
Ryzykiem Systemów Sztucznej Inteligencji 
(ang. TCRAI) powinien wspierać Komisję 
w przeglądzie rozporządzenia. W skład 
stałego komitetu powinny wchodzić 
państwa członkowskie oraz 
zainteresowane podmioty, dobrane na 
zasadzie zrównoważonej reprezentacji, w 
tym organizacje konsumenckie, 
przedsiębiorstwa różnej wielkości i z 
różnych branż, jak również badacze i 
naukowcy. W szczególności aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie, co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą regularnie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji, w tym Komitetu TCRAI, 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

skreśla się

_________________
4 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 219
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 13
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Projekt rezolucji Poprawka

(13) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa4. Stały Komitet 
Techniczny ds. Obarczonych Wysokim 
Ryzykiem Systemów Sztucznej Inteligencji 
(ang. TCRAI) powinien wspierać Komisję 
w przeglądzie rozporządzenia. W skład 
stałego komitetu powinny wchodzić 
państwa członkowskie oraz zainteresowane 
podmioty, dobrane na zasadzie 
zrównoważonej reprezentacji, w tym 
organizacje konsumenckie, 
przedsiębiorstwa różnej wielkości i z 
różnych branż, jak również badacze i 
naukowcy. W szczególności aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie, co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą regularnie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji, w tym Komitetu TCRAI, 
zajmujących się przygotowaniem aktów 
delegowanych.

(13) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła regularne konsultacje ze 
wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa. Stały Komitet 
Techniczny powinien wspierać Komisję w 
regularnym przeglądzie rozporządzenia. 
W skład stałego komitetu powinny 
wchodzić państwa członkowskie oraz 
zainteresowane podmioty, dobrane na 
zasadzie zrównoważonej reprezentacji, w 
tym organizacje konsumenckie, 
stowarzyszenia reprezentujące 
poszkodowanych, przedsiębiorstwa różnej 
wielkości i z różnych branż, jak również 
indywidualni eksperci, badacze i 
naukowcy.

_________________
4 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Poprawka 220
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 13
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Projekt rezolucji Poprawka

(13) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa4. Stały Komitet 
Techniczny ds. Obarczonych Wysokim 
Ryzykiem Systemów Sztucznej Inteligencji 
(ang. TCRAI) powinien wspierać Komisję 
w przeglądzie rozporządzenia. W skład 
stałego komitetu powinny wchodzić 
państwa członkowskie oraz zainteresowane 
podmioty, dobrane na zasadzie 
zrównoważonej reprezentacji, w tym 
organizacje konsumenckie, 
przedsiębiorstwa różnej wielkości i z 
różnych branż, jak również badacze i 
naukowcy. W szczególności aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie, co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą regularnie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji, 
w tym Komitetu TCRAI, zajmujących się 
przygotowaniem aktów delegowanych.

(13) Szczególnie ważne jest, aby w 
czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym na 
poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje 
te prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z dnia 13 
kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa4. W ramach nowo 
utworzonej europejskiej agencji ds. 
sztucznej inteligencji Stały Komitet 
Techniczny ds. Obarczonych Wysokim 
Ryzykiem Systemów Sztucznej Inteligencji 
(ang. TCRAI) powinien uczestniczyć w 
przeglądzie przewidzianym w niniejszym 
rozporządzeniu. W skład stałego komitetu 
powinny wchodzić państwa członkowskie 
oraz zainteresowane podmioty, dobrane na 
zasadzie zrównoważonej reprezentacji, w 
tym organizacje konsumenckie, 
przedsiębiorstwa różnej wielkości i z 
różnych branż, jak również badacze i 
naukowcy. W szczególności aby zapewnić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
udział na równych zasadach w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie, co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą regularnie brać udział 
w posiedzeniach grup eksperckich Komisji, 
w tym Komitetu TCRAI, zajmujących się 
przygotowaniem aktów delegowanych.

_________________ _________________
4 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 4 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

Or. fr

Poprawka 221
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 14
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Projekt rezolucji Poprawka

(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń integralności 
fizycznej i szkód materialnych. Z tego 
samego powodu rozporządzenie powinno 
określać kwotę i zakres odszkodowania, 
jak również okres przedawnienia, po 
upływie którego nie będzie można już 
wnosić roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności. W kontekście 
dyrektywy ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe niniejsze 
rozporządzenie powinno ustanowić 
znacząco niższy pułap odszkodowań, gdyż 
odnosi się ono wyłącznie do 
jednostkowego działania systemu 
sztucznej inteligencji, zaś dyrektywa 
odnosi się do szeregu produktów lub 
nawet całej linii produktów z tą samą 
wadą.

(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń integralności 
fizycznej, psychicznej i moralnej oraz 
szkód materialnych.

Or. fr

Poprawka 222
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 14

Projekt rezolucji Poprawka

(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń integralności 
fizycznej i szkód materialnych. Z tego 
samego powodu rozporządzenie powinno 
określać kwotę i zakres odszkodowania, 
jak również okres przedawnienia, po 
upływie którego nie będzie można już 
wnosić roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności. W kontekście 

(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń integralności 
fizycznej i szkód materialnych, w tym 
danych i środowiska cyfrowego osoby 
poszkodowanej, jak również innych erga 
omnes dóbr prawnych, pod warunkiem że 
ich naruszenie może spowodować szkody 
materialne.
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dyrektywy ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe niniejsze 
rozporządzenie powinno ustanowić 
znacząco niższy pułap odszkodowań, gdyż 
odnosi się ono wyłącznie do 
jednostkowego działania systemu 
sztucznej inteligencji, zaś dyrektywa 
odnosi się do szeregu produktów lub 
nawet całej linii produktów z tą samą 
wadą.

Or. en

Poprawka 223
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 14

Projekt rezolucji Poprawka

(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń integralności 
fizycznej i szkód materialnych. Z tego 
samego powodu rozporządzenie powinno 
określać kwotę i zakres odszkodowania, 
jak również okres przedawnienia, po 
upływie którego nie będzie można już 
wnosić roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności. W kontekście 
dyrektywy ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe niniejsze rozporządzenie 
powinno ustanowić znacząco niższy pułap 
odszkodowań, gdyż odnosi się ono 
wyłącznie do jednostkowego działania 
systemu sztucznej inteligencji, zaś 
dyrektywa odnosi się do szeregu 
produktów lub nawet całej linii produktów 
z tą samą wadą.

(14) Niniejsze rozporządzenie winno 
odnosić się do zagrożeń dla życia i 
zdrowia, naruszeń integralności fizycznej, 
szkód materialnych i znacznych szkód 
niematerialnych. Aby szkoda 
niematerialna została uznana za znaczną, 
dana osoba musi znaleźć się w 
zauważalnie niekorzystnej sytuacji, a 
szkoda musi być obiektywnie zrozumiałym 
naruszeniem interesów osobistych 
połączonym z poważną stratą 
ekonomiczną. Rozporządzenie powinno 
również określać kwotę i zakres 
odszkodowania, jak również okres 
przedawnienia, po upływie którego nie 
będzie można już wnosić roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności. W kontekście 
dyrektywy ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe niniejsze rozporządzenie 
powinno ustanowić znacząco niższy pułap 
odszkodowań, gdyż odnosi się ono 
wyłącznie do szkody poniesionej przez 
pojedynczą osobę, wynikającej z 
jednostkowego działania systemu sztucznej 
inteligencji, zaś dyrektywa odnosi się do 
szeregu produktów lub nawet całej linii 
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produktów z tą samą wadą.

Or. en

Poprawka 224
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 14

Projekt rezolucji Poprawka

(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń 
integralności fizycznej i szkód 
materialnych. Z tego samego powodu 
rozporządzenie powinno określać kwotę i 
zakres odszkodowania, jak również okres 
przedawnienia, po upływie którego nie 
będzie można już wnosić roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności. W kontekście 
dyrektywy ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe niniejsze 
rozporządzenie powinno ustanowić 
znacząco niższy pułap odszkodowań, gdyż 
odnosi się ono wyłącznie do 
jednostkowego działania systemu 
sztucznej inteligencji, zaś dyrektywa 
odnosi się do szeregu produktów lub 
nawet całej linii produktów z tą samą 
wadą.

(14) Ze względu na szczególne cechy 
systemów sztucznej inteligencji 
proponowane rozporządzenie powinno 
obejmować zarówno szkody materialne, 
jak i niematerialne, w tym szkody 
dotyczące mienia niematerialnego i 
danych, takie jak utrata lub wyciek 
danych, oraz powinno gwarantować, że 
szkody zostaną w pełni naprawione 
zgodnie z podstawowym prawem do 
odszkodowania za poniesione straty;

Or. en

Poprawka 225
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 14

Projekt rezolucji Poprawka
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(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń integralności 
fizycznej i szkód materialnych. Z tego 
samego powodu rozporządzenie powinno 
określać kwotę i zakres odszkodowania, 
jak również okres przedawnienia, po 
upływie którego nie będzie można już 
wnosić roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności. W kontekście 
dyrektywy ws. odpowiedzialności za 
produkty wadliwe niniejsze rozporządzenie 
powinno ustanowić znacząco niższy pułap 
odszkodowań, gdyż odnosi się ono 
wyłącznie do jednostkowego działania 
systemu sztucznej inteligencji, zaś 
dyrektywa odnosi się do szeregu 
produktów lub nawet całej linii produktów 
z tą samą wadą.

(14) Zgodnie z surowymi systemami 
odpowiedzialności w państwach 
członkowskich niniejsze rozporządzenie 
winno odnosić się wyłącznie do zagrożeń 
dla życia i zdrowia, naruszeń integralności 
fizycznej i szkód materialnych. Z tego 
samego powodu rozporządzenie powinno 
określać okres przedawnienia, po upływie 
którego nie będzie można już wnosić 
roszczeń z tytułu odpowiedzialności. W 
kontekście dyrektywy ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe 
niniejsze rozporządzenie powinno 
ustanowić znacząco niższy pułap 
odszkodowań, gdyż odnosi się ono 
wyłącznie do jednostkowego działania 
systemu sztucznej inteligencji, zaś 
dyrektywa odnosi się do szeregu 
produktów lub nawet całej linii produktów 
z tą samą wadą.

Or. de

Poprawka 226
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) Wszelkie fizyczne bądź wirtualne 
działania sterowane systemem sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy go 
wykorzystujące, które nie zostały 
wymienione w Załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia jako obarczone wysokim 
ryzykiem powinny być nadal objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy. 
Prawo krajowe państw członkowskich, w 
tym wszelkie odnośne orzecznictwo, 
odnoszące się do kwoty i zakresu 
odszkodowania, jak również do okresu 
przedawnienia winno nadal mieć 
zastosowanie. Osoba poszkodowana w 
wyniku działania systemu sztucznej 

skreśla się
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inteligencji powinna jednak korzystać z 
domniemania winy podmiotu 
wdrażającego system.

Or. en

Poprawka 227
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) Wszelkie fizyczne bądź wirtualne 
działania sterowane systemem sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy go 
wykorzystujące, które nie zostały 
wymienione w Załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia jako obarczone wysokim 
ryzykiem powinny być nadal objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy. 
Prawo krajowe państw członkowskich, w 
tym wszelkie odnośne orzecznictwo, 
odnoszące się do kwoty i zakresu 
odszkodowania, jak również do okresu 
przedawnienia winno nadal mieć 
zastosowanie. Osoba poszkodowana w 
wyniku działania systemu sztucznej 
inteligencji powinna jednak korzystać z 
domniemania winy podmiotu 
wdrażającego system.

(15) Wszelkie fizyczne bądź wirtualne 
działania sterowane systemem sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy go 
wykorzystujące, które nie zostały 
zakwalifikowane jako stwarzające wysokie 
ryzyko, zgodnie z kryteriami, które zostaną 
określone w ramach przejrzystego procesu 
pod auspicjami Komisji powinny podlegać 
odpowiedzialności na zasadzie winy, 
niezależnie od bardziej rygorystycznych 
przepisów krajowych i obowiązujących 
przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów. Prawo krajowe państw 
członkowskich, w tym wszelkie odnośne 
orzecznictwo, odnoszące się do kwoty i 
zakresu odszkodowania, jak również do 
okresu przedawnienia winno nadal mieć 
zastosowanie. Osoba poszkodowana w 
wyniku działania systemu sztucznej 
inteligencji musi udowodnić, że szkoda 
będąca podstawą roszczenia została 
spowodowana przez sztuczną inteligencję, 
ale powinna korzystać z domniemania 
winy operatora.

Or. en

Poprawka 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) Wszelkie fizyczne bądź wirtualne 
działania sterowane systemem sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy go 
wykorzystujące, które nie zostały 
wymienione w Załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia jako obarczone wysokim 
ryzykiem powinny być nadal objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy. 
Prawo krajowe państw członkowskich, w 
tym wszelkie odnośne orzecznictwo, 
odnoszące się do kwoty i zakresu 
odszkodowania, jak również do okresu 
przedawnienia winno nadal mieć 
zastosowanie. Osoba poszkodowana w 
wyniku działania systemu sztucznej 
inteligencji powinna jednak korzystać z 
domniemania winy podmiotu 
wdrażającego system.

(15) Wszelkie fizyczne bądź wirtualne 
działania sterowane systemem sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy go 
wykorzystujące, które nie zostały 
wymienione w Załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia jako obarczone wysokim 
ryzykiem powinny być nadal objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy, 
chyba że Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej postanowi inaczej. Prawo 
krajowe państw członkowskich, w tym ich 
odnośne orzecznictwo, odnoszące się do 
kwoty i zakresu odszkodowania, jak 
również do okresu przedawnienia winno 
nadal mieć zastosowanie. Osoba 
poszkodowana w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji powinna 
jednak korzystać z domniemania winy 
podmiotu wdrażającego system.

Or. fr

Poprawka 229
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 15

Projekt rezolucji Poprawka

(15) Wszelkie fizyczne bądź wirtualne 
działania sterowane systemem sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy go 
wykorzystujące, które nie zostały 
wymienione w Załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia jako obarczone wysokim 
ryzykiem powinny być nadal objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy. 
Prawo krajowe państw członkowskich, w 
tym wszelkie odnośne orzecznictwo, 
odnoszące się do kwoty i zakresu 
odszkodowania, jak również do okresu 
przedawnienia winno nadal mieć 

(15) Wszelkie fizyczne bądź wirtualne 
działania sterowane systemem sztucznej 
inteligencji, urządzenia czy procesy go 
wykorzystujące, które nie zostały 
wymienione w Załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia jako obarczone wysokim 
ryzykiem powinny być nadal objęte 
odpowiedzialnością na zasadzie winy. 
Prawo krajowe państw członkowskich, w 
tym wszelkie odnośne orzecznictwo, 
odnoszące się do kwoty i zakresu 
odszkodowania, jak również do okresu 
przedawnienia winno nadal mieć 
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zastosowanie. Osoba poszkodowana w 
wyniku działania systemu sztucznej 
inteligencji powinna jednak korzystać z 
domniemania winy podmiotu 
wdrażającego system.

zastosowanie. Osoba poszkodowana w 
wyniku działania systemu sztucznej 
inteligencji powinna jednak korzystać z 
domniemania winy operatora.

Or. en

Poprawka 230
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 16

Projekt rezolucji Poprawka

(16) Staranność, której można 
oczekiwać od podmiotu wdrażającego, 
powinna być proporcjonalna do i) 
charakteru systemu sztucznej inteligencji, 
ii) prawa chronionego ustawowo, które 
potencjalnie może zostać naruszone, iii) 
potencjalnych szkód, które system 
sztucznej inteligencji może spowodować 
oraz iv) prawdopodobieństwa 
rzeczywistego wystąpienia takich szkód. 
Przy czym należy wziąć pod uwagę, że 
podmiot wdrażający może mieć 
ograniczoną wiedzę na temat algorytmów i 
danych wykorzystywanych w systemie 
sztucznej inteligencji. Należy założyć, że 
podmiot wdrażający dołożył odpowiedniej 
staranności, wybierając odpowiedni system 
sztucznej inteligencji, jeżeli podmiot ten 
wybrał system sztucznej inteligencji, dla 
którego uzyskano certyfikat w [systemie 
dobrowolnej certyfikacji, przewidzianym 
na s. 24 białej księgi Komisji COM(2020) 
65 final]. Należy założyć, że podmiot 
wdrażający dochował należytej staranności 
podczas wykorzystywania systemu 
sztucznej inteligencji, jeżeli może on 
dowieść, że rzeczywiście i regularnie 
monitorował system sztucznej inteligencji 
w trakcie jego działania i powiadomił jego 
wytwórcę o potencjalnych 
nieprawidłowościach podczas działania 

(16) Staranność, której można 
oczekiwać od operatora, powinna być 
proporcjonalna do i) charakteru systemu 
sztucznej inteligencji, ii) informacji na 
temat charakteru systemu sztucznej 
inteligencji udostępnionych operatorowi i 
społeczeństwu, iii) prawa chronionego 
ustawowo, które potencjalnie może zostać 
naruszone, iv) potencjalnych szkód, które 
system sztucznej inteligencji może 
spowodować oraz v) prawdopodobieństwa 
rzeczywistego wystąpienia takich szkód. 
Przy czym należy wziąć pod uwagę, że 
operator może mieć ograniczoną wiedzę 
na temat algorytmów i danych 
wykorzystywanych w systemie sztucznej 
inteligencji, mimo że należy zapewnić 
informacje na wystarczającym poziomie, 
przewidującym odpowiednią 
dokumentację dotyczącą instrukcji 
użytkowania i projektowania, w tym kodu 
źródłowego i danych wykorzystywanych 
przez system sztucznej inteligencji, łatwo 
dostępnych dzięki ustawowemu 
obowiązkowi udostępniania ich kopii. 
Należy założyć, że operator dołożył 
odpowiedniej staranności, wybierając 
odpowiedni system sztucznej inteligencji, 
jeżeli operator wybrał system sztucznej 
inteligencji, dla którego uzyskano 
certyfikat w [systemie dobrowolnej 
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systemu. Należy założyć, że podmiot 
wdrażający dołożył należytej staranności w 
odniesieniu do utrzymania niezawodności 
operacyjnej systemu, jeżeli zainstalował on 
wszelkie dostępne aktualizacje przekazane 
przez producenta systemu sztucznej 
inteligencji.

certyfikacji, przewidzianym na s. 24 białej 
księgi Komisji COM(2020) 65 final]. 
Należy założyć, że operator dochował 
należytej staranności podczas 
wykorzystywania systemu sztucznej 
inteligencji, jeżeli może on dowieść, że 
rzeczywiście i regularnie monitorował 
system sztucznej inteligencji w trakcie jego 
działania i powiadomił jego wytwórcę o 
potencjalnych nieprawidłowościach 
podczas działania systemu. Należy 
założyć, że operator dołożył należytej 
staranności w odniesieniu do utrzymania 
niezawodności operacyjnej systemu, jeżeli 
zainstalował on wszelkie dostępne 
aktualizacje przekazane przez producenta 
systemu sztucznej inteligencji zgodnie z 
warunkami określonymi w  dyrektywie 
(UE) 2019/770. Należy zwrócić należytą 
uwagę na możliwość wytwarzania przez 
społeczność wolnego oprogramowania, 
która w dużej mierze opiera się na 
wolontariacie, oprogramowania 
przeznaczonego do użytku przez ogół 
społeczeństwa, które może zostać 
włączone, w całości lub w części, do 
systemów sztucznej inteligencji, nie 
podlegając przy tym automatycznie 
obowiązkom przeznaczonym dla 
przedsiębiorstw dostarczających treści 
cyfrowe w ramach działalności 
zawodowej.

Or. en

Poprawka 231
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 16

Projekt rezolucji Poprawka

(16) Staranność, której można 
oczekiwać od podmiotu wdrażającego, 
powinna być proporcjonalna do i) 
charakteru systemu sztucznej inteligencji, 

(16) Staranność, której można 
oczekiwać od podmiotu obsługującego 
system, powinna być proporcjonalna do i) 
charakteru systemu sztucznej inteligencji, 
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ii) prawa chronionego ustawowo, które 
potencjalnie może zostać naruszone, iii) 
potencjalnych szkód, które system 
sztucznej inteligencji może spowodować 
oraz iv) prawdopodobieństwa 
rzeczywistego wystąpienia takich szkód. 
Przy czym należy wziąć pod uwagę, że 
podmiot wdrażający może mieć 
ograniczoną wiedzę na temat algorytmów i 
danych wykorzystywanych w systemie 
sztucznej inteligencji. Należy założyć, że 
podmiot wdrażający dołożył odpowiedniej 
staranności, wybierając odpowiedni system 
sztucznej inteligencji, jeżeli podmiot ten 
wybrał system sztucznej inteligencji, dla 
którego uzyskano certyfikat w [systemie 
dobrowolnej certyfikacji, przewidzianym 
na s. 24 białej księgi Komisji COM(2020) 
65 final]. Należy założyć, że podmiot 
wdrażający dochował należytej staranności 
podczas wykorzystywania systemu 
sztucznej inteligencji, jeżeli może on 
dowieść, że rzeczywiście i regularnie 
monitorował system sztucznej inteligencji 
w trakcie jego działania i powiadomił jego 
wytwórcę o potencjalnych 
nieprawidłowościach podczas działania 
systemu. Należy założyć, że podmiot 
wdrażający dołożył należytej staranności w 
odniesieniu do utrzymania niezawodności 
operacyjnej systemu, jeżeli zainstalował on 
wszelkie dostępne aktualizacje przekazane 
przez producenta systemu sztucznej 
inteligencji.

ii) prawa chronionego ustawowo, które 
potencjalnie może zostać naruszone, iii) 
potencjalnych szkód, które system 
sztucznej inteligencji może spowodować 
oraz iv) prawdopodobieństwa 
rzeczywistego wystąpienia takich szkód. 
Przy czym należy wziąć pod uwagę, że 
podmiot obsługujący system może mieć 
ograniczoną wiedzę na temat algorytmów i 
danych wykorzystywanych w systemie 
sztucznej inteligencji. Należy założyć, że 
podmiot obsługujący system dołożył 
odpowiedniej staranności, wybierając 
odpowiedni system sztucznej inteligencji, 
jeżeli podmiot ten wybrał system sztucznej 
inteligencji, dla którego uzyskano 
certyfikat w [systemie dobrowolnej 
certyfikacji, przewidzianym na s. 24 białej 
księgi Komisji COM(2020) 65 final]. 
Należy założyć, że podmiot obsługujący 
system dochował należytej staranności 
podczas wykorzystywania systemu 
sztucznej inteligencji, jeżeli może on 
dowieść, że rzeczywiście i regularnie 
monitorował system sztucznej inteligencji 
w trakcie jego działania i powiadomił 
podmiot kontrolujący system o 
potencjalnych nieprawidłowościach 
podczas działania systemu. Należy 
założyć, że podmiot obsługujący system 
dołożył należytej staranności w odniesieniu 
do utrzymania niezawodności operacyjnej 
systemu, jeżeli zainstalował on wszelkie 
dostępne aktualizacje przekazane przez 
podmiot kontrolujący system sztucznej 
inteligencji.

Or. en

Poprawka 232
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 16

Projekt rezolucji Poprawka
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(16) Staranność, której można 
oczekiwać od podmiotu wdrażającego, 
powinna być proporcjonalna do i) 
charakteru systemu sztucznej inteligencji, 
ii) prawa chronionego ustawowo, które 
potencjalnie może zostać naruszone, iii) 
potencjalnych szkód, które system 
sztucznej inteligencji może spowodować 
oraz iv) prawdopodobieństwa 
rzeczywistego wystąpienia takich szkód. 
Przy czym należy wziąć pod uwagę, że 
podmiot wdrażający może mieć 
ograniczoną wiedzę na temat algorytmów i 
danych wykorzystywanych w systemie 
sztucznej inteligencji. Należy założyć, że 
podmiot wdrażający dołożył odpowiedniej 
staranności, wybierając odpowiedni system 
sztucznej inteligencji, jeżeli podmiot ten 
wybrał system sztucznej inteligencji, dla 
którego uzyskano certyfikat w [systemie 
dobrowolnej certyfikacji, przewidzianym 
na s. 24 białej księgi Komisji COM(2020) 
65 final]. Należy założyć, że podmiot 
wdrażający dochował należytej staranności 
podczas wykorzystywania systemu 
sztucznej inteligencji, jeżeli może on 
dowieść, że rzeczywiście i regularnie 
monitorował system sztucznej inteligencji 
w trakcie jego działania i powiadomił jego 
wytwórcę o potencjalnych 
nieprawidłowościach podczas działania 
systemu. Należy założyć, że podmiot 
wdrażający dołożył należytej staranności w 
odniesieniu do utrzymania niezawodności 
operacyjnej systemu, jeżeli zainstalował on 
wszelkie dostępne aktualizacje przekazane 
przez producenta systemu sztucznej 
inteligencji.

(16) Staranność, której można 
oczekiwać od operatora, powinna być 
proporcjonalna do i) charakteru systemu 
sztucznej inteligencji, ii) prawa 
chronionego ustawowo, które potencjalnie 
może zostać naruszone, iii) potencjalnych 
szkód, które system sztucznej inteligencji 
może spowodować oraz iv) 
prawdopodobieństwa rzeczywistego 
wystąpienia takich szkód. Przy czym 
należy wziąć pod uwagę, że operator może 
mieć ograniczoną wiedzę na temat 
algorytmów i danych wykorzystywanych 
w systemie sztucznej inteligencji. Należy 
założyć, że operator dołożył odpowiedniej 
staranności, wybierając odpowiedni system 
sztucznej inteligencji, jeżeli operator 
wybrał system sztucznej inteligencji, dla 
którego uzyskano certyfikat w [systemie 
dobrowolnej certyfikacji, przewidzianym 
na s. 24 białej księgi Komisji COM(2020) 
65 final]. Należy założyć, że operator 
dochował należytej staranności podczas 
wykorzystywania systemu sztucznej 
inteligencji, jeżeli może on dowieść, że 
rzeczywiście i regularnie monitorował 
system sztucznej inteligencji w trakcie jego 
działania i powiadomił jego wytwórcę o 
potencjalnych nieprawidłowościach 
podczas działania systemu. Należy 
założyć, że operator dołożył należytej 
staranności w odniesieniu do utrzymania 
niezawodności operacyjnej systemu, jeżeli 
zainstalował on wszelkie dostępne 
aktualizacje przekazane przez producenta 
systemu sztucznej inteligencji.

Or. en
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 17



PE652.460v01-00 156/171 AM\1205914PL.docx

PL
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(17) Producenci powinni być 
zobowiązani do współpracy z podmiotem 
wdrażającym, aby umożliwić mu 
udowodnienie, że nie ponosi on winy za 
nieprawidłowości. Podobnie jak w 
przepisach art. 37 RODO (inspektorzy 
ochrony danych), art. 3 ust. 41 i art. 13 ust. 
4 rozporządzenia 2018/858 Parlamentu 
Europejskiego i Rady5 oraz art. 4 ust. 2 i 5 
rozporządzenia 2019/1020 Parlamentu 
Europejskiego i Rady6 (przedstawiciel 
producenta) producenci europejscy, jak i 
spoza Europy winni mieć obowiązek 
wyznaczenia przedstawiciela ds. 
odpowiedzialności w zakresie sztucznej 
inteligencji na terenie UE jako punktu 
kontaktowego, który będzie odpowiadał na 
wszelkie pytania podmiotów 
wdrażających.

(17) Producenci powinni być 
zobowiązani do współpracy z obiema 
zainteresowanymi stronami, aby 
umożliwić operatorowi udowodnienie, że 
nie ponosi on winy za nieprawidłowości, 
lub osobie poszkodowanej udowodnienie 
istnienia nieprawidłowości. Podobnie jak 
w przepisach art. 37 RODO (inspektorzy 
ochrony danych), art. 3 ust. 41 i art. 13 ust. 
4 rozporządzenia 2018/858 Parlamentu 
Europejskiego i Rady5 oraz art. 4 ust. 2 i 5 
rozporządzenia 2019/1020 Parlamentu 
Europejskiego i Rady6 (przedstawiciel 
producenta) producenci europejscy, jak i 
spoza Europy winni mieć obowiązek 
wyznaczenia przedstawiciela ds. 
odpowiedzialności w zakresie sztucznej 
inteligencji na terenie UE jako punktu 
kontaktowego, który będzie odpowiadał na 
wszelkie pytania operatorów.

_________________ _________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz 
uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. 
L 151 z 14.6.2018, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz 
uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. 
L 151 z 14.6.2018, s. 1).

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. en
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Poprawka 234
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 17

Projekt rezolucji Poprawka

(17) Producenci powinni być 
zobowiązani do współpracy z podmiotem 
wdrażającym, aby umożliwić mu 
udowodnienie, że nie ponosi on winy za 
nieprawidłowości. Podobnie jak w 
przepisach art. 37 RODO (inspektorzy 
ochrony danych), art. 3 ust. 41 i art. 13 ust. 
4 rozporządzenia 2018/858 Parlamentu 
Europejskiego i Rady5 oraz art. 4 ust. 2 i 5 
rozporządzenia 2019/1020 Parlamentu 
Europejskiego i Rady6 (przedstawiciel 
producenta) producenci europejscy, jak i 
spoza Europy winni mieć obowiązek 
wyznaczenia przedstawiciela ds. 
odpowiedzialności w zakresie sztucznej 
inteligencji na terenie UE jako punktu 
kontaktowego, który będzie odpowiadał na 
wszelkie pytania podmiotów 
wdrażających.

(17) Producenci powinni być 
zobowiązani do współpracy z operatorem, 
w tym do dostarczenia dobrze 
udokumentowanych informacji, aby 
umożliwić mu udowodnienie, że nie ponosi 
on winy za nieprawidłowości. Podobnie 
jak w przepisach art. 37 RODO 
(inspektorzy ochrony danych), art. 3 ust. 41 
i art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2018/858 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz art. 
4 ust. 2 i 5 rozporządzenia 2019/1020 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(przedstawiciel producenta) producenci 
europejscy, jak i spoza Europy winni mieć 
obowiązek wyznaczenia przedstawiciela 
ds. odpowiedzialności w zakresie sztucznej 
inteligencji na terenie UE jako punktu 
kontaktowego, który będzie odpowiadał na 
wszelkie pytania operatorów.

_________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 
oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE 
(Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).
6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
nadzoru rynku i zgodności produktów 
oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE 
oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i 
(UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 
25.6.2019, s. 1).
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Poprawka 235
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 17

Projekt rezolucji Poprawka

(17) Producenci powinni być 
zobowiązani do współpracy z podmiotem 
wdrażającym, aby umożliwić mu 
udowodnienie, że nie ponosi on winy za 
nieprawidłowości. Podobnie jak w 
przepisach art. 37 RODO (inspektorzy 
ochrony danych), art. 3 ust. 41 i art. 13 ust. 
4 rozporządzenia 2018/858 Parlamentu 
Europejskiego i Rady5 oraz art. 4 ust. 2 i 5 
rozporządzenia 2019/1020 Parlamentu 
Europejskiego i Rady6 (przedstawiciel 
producenta) producenci europejscy, jak i 
spoza Europy winni mieć obowiązek 
wyznaczenia przedstawiciela ds. 
odpowiedzialności w zakresie sztucznej 
inteligencji na terenie UE jako punktu 
kontaktowego, który będzie odpowiadał na 
wszelkie pytania podmiotów 
wdrażających.

(17) Podmioty kontrolujące system 
powinny być zobowiązane do współpracy z 
podmiotem obsługującym system, aby 
umożliwić mu udowodnienie, że nie ponosi 
on winy za nieprawidłowości. Podobnie 
jak w przepisach art. 37 RODO 
(inspektorzy ochrony danych), art. 3 ust. 41 
i art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2018/858 
Parlamentu Europejskiego i Rady5 oraz art. 
4 ust. 2 i 5 rozporządzenia 2019/1020 
Parlamentu Europejskiego i Rady6 
(przedstawiciel producenta) producenci 
europejscy, jak i spoza Europy winni mieć 
obowiązek wyznaczenia przedstawiciela 
ds. odpowiedzialności w zakresie sztucznej 
inteligencji na terenie UE jako punktu 
kontaktowego, który będzie odpowiadał na 
wszelkie pytania podmiotów 
obsługujących system.

_________________ _________________
5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz 
uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. 
L 151 z 14.6.2018, s. 1).

5 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z 
dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
homologacji i nadzoru rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów, zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz 
uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. 
L 151 z 14.6.2018, s. 1).

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 

6 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z 
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru 
rynku i zgodności produktów oraz 
zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
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rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) 
nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 
1).

Or. en

Poprawka 236
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 18

Projekt rezolucji Poprawka

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania. 
Wykorzystanie systemów sztucznej 
inteligencji w produkcie lub usłudze 
pociąga za sobą ryzyko finansowe dla 
przedsiębiorstw i w konsekwencji będzie 
mieć poważny wpływ na możliwości i 
wybory małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), jak również start-upów w 
odniesieniu do ubezpieczenia i 
sfinansowania swoich projektów 
opierających się na nowych technologiach. 
Dlatego celem odpowiedzialności nie jest 
jedynie zadbanie o możliwość korzystania 
z istotnych praw chronionych, ale również 
czynnik, który określa, czy 
przedsiębiorstwa – przede wszystkim MŚP 
i start-upy – będą w stanie zgromadzić 
odpowiedni kapitał, pójść w stronę 
innowacji, a ostatecznie oferować nowe 
produkty i usługi, jak również czy klienci 
będą chętnie sięgać po takie produkty i 
usługi, pomimo potencjalnych zagrożeń i 
narażenia się na ewentualne roszczenia.

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania. 
Wykorzystanie systemów sztucznej 
inteligencji w produkcie lub usłudze 
pociąga za sobą ryzyko finansowe dla 
przedsiębiorstw i w konsekwencji będzie 
mieć wpływ na możliwości i wybory 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
jak również start-upów w odniesieniu do 
ubezpieczenia i sfinansowania swoich 
projektów opierających się na nowych 
technologiach.

Or. fr
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Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 18

Projekt rezolucji Poprawka

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania. 
Wykorzystanie systemów sztucznej 
inteligencji w produkcie lub usłudze 
pociąga za sobą ryzyko finansowe dla 
przedsiębiorstw i w konsekwencji będzie 
mieć poważny wpływ na możliwości i 
wybory małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), jak również start-upów w 
odniesieniu do ubezpieczenia i 
sfinansowania swoich projektów 
opierających się na nowych technologiach. 
Dlatego celem odpowiedzialności nie jest 
jedynie zadbanie o możliwość korzystania 
z istotnych praw chronionych, ale również 
czynnik, który określa, czy 
przedsiębiorstwa – przede wszystkim MŚP 
i start-upy – będą w stanie zgromadzić 
odpowiedni kapitał, pójść w stronę 
innowacji, a ostatecznie oferować nowe 
produkty i usługi, jak również czy klienci 
będą chętnie sięgać po takie produkty i 
usługi, pomimo potencjalnych zagrożeń i 
narażenia się na ewentualne roszczenia.

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania, 
w tym zarządzania odpadami i 
recyklingiem. Wykorzystanie systemów 
sztucznej inteligencji w produkcie lub 
usłudze pociąga za sobą ryzyko finansowe 
dla przedsiębiorstw i w konsekwencji 
będzie mieć poważny wpływ na 
możliwości i wybory małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), jak również start-
upów w odniesieniu do ubezpieczenia i 
sfinansowania swoich projektów 
badawczo-rozwojowych opierających się 
na nowych technologiach. Dlatego celem 
odpowiedzialności nie jest jedynie 
zadbanie o możliwość korzystania z 
istotnych praw chronionych, ale również 
czynnik, który określa, czy 
przedsiębiorstwa – przede wszystkim MŚP 
i start-upy – będą w stanie zgromadzić 
odpowiedni kapitał, pójść w stronę 
innowacji, prowadzić badania, a 
ostatecznie oferować nowe produkty i 
usługi przyczyniając się do dobrostanu 
społeczeństwa, jak również czy klienci 
będą ufać takim produktom i usługom i 
chętnie po nie sięgać, pomimo 
potencjalnych zagrożeń i narażenia się na 
ewentualne roszczenia. Ze względu na 
dynamiczny charakter zagrożenia 
związanego z systemami sztucznej 
inteligencji, na jakie narażone jest 
potencjalnie całe społeczeństwo, zasady 
odpowiedzialności cywilnej powinny być 
podporządkowane celowi ochrony 
potencjalnie poszkodowanych osób i dóbr 
publicznych na wysokim poziomie. 
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Poprawka 238
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 18

Projekt rezolucji Poprawka

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania. 
Wykorzystanie systemów sztucznej 
inteligencji w produkcie lub usłudze 
pociąga za sobą ryzyko finansowe dla 
przedsiębiorstw i w konsekwencji będzie 
mieć poważny wpływ na możliwości i 
wybory małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), jak również start-upów w 
odniesieniu do ubezpieczenia i 
sfinansowania swoich projektów 
opierających się na nowych technologiach. 
Dlatego celem odpowiedzialności nie jest 
jedynie zadbanie o możliwość korzystania 
z istotnych praw chronionych, ale również 
czynnik, który określa, czy 
przedsiębiorstwa – przede wszystkim MŚP 
i start-upy – będą w stanie zgromadzić 
odpowiedni kapitał, pójść w stronę 
innowacji, a ostatecznie oferować nowe 
produkty i usługi, jak również czy klienci 
będą chętnie sięgać po takie produkty i 
usługi, pomimo potencjalnych zagrożeń i 
narażenia się na ewentualne roszczenia.

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania. 
Wykorzystanie systemów sztucznej 
inteligencji w produkcie lub usłudze 
pociąga za sobą ryzyko finansowe dla 
przedsiębiorstw i w konsekwencji będzie 
mieć poważny wpływ na możliwości i 
wybory MŚP, jak również start-upów w 
odniesieniu do ubezpieczenia i 
sfinansowania swoich projektów 
opierających się na nowych technologiach. 
Dlatego celem odpowiedzialności nie jest 
jedynie zadbanie o możliwość korzystania 
z istotnych praw chronionych, ale również 
czynnik, który określa, czy 
przedsiębiorstwa – przede wszystkim MŚP 
i start-upy – będą w stanie zgromadzić 
odpowiedni kapitał, pójść w stronę 
innowacji, a ostatecznie oferować nowe 
produkty i usługi, jak również czy klienci 
będą chętnie sięgać po takie produkty i 
usługi, pomimo potencjalnych zagrożeń i 
narażenia się na ewentualne roszczenia.

Or. en
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Projekt rezolucji Poprawka

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania. 
Wykorzystanie systemów sztucznej 
inteligencji w produkcie lub usłudze 
pociąga za sobą ryzyko finansowe dla 
przedsiębiorstw i w konsekwencji będzie 
mieć poważny wpływ na możliwości i 
wybory małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), jak również start-upów w 
odniesieniu do ubezpieczenia i 
sfinansowania swoich projektów 
opierających się na nowych technologiach. 
Dlatego celem odpowiedzialności nie jest 
jedynie zadbanie o możliwość korzystania 
z istotnych praw chronionych, ale również 
czynnik, który określa, czy 
przedsiębiorstwa – przede wszystkim MŚP 
i start-upy – będą w stanie zgromadzić 
odpowiedni kapitał, pójść w stronę 
innowacji, a ostatecznie oferować nowe 
produkty i usługi, jak również czy klienci 
będą chętnie sięgać po takie produkty i 
usługi, pomimo potencjalnych zagrożeń i 
narażenia się na ewentualne roszczenia.

(18) Prawodawca musi rozważyć ryzyko 
odpowiedzialności związanej z systemami 
sztucznej inteligencji w całym cyklu ich 
życia, od ich opracowania przez 
wykorzystanie do końca ich użytkowania. 
Wykorzystanie systemów sztucznej 
inteligencji w produkcie lub usłudze 
pociąga za sobą ryzyko finansowe dla 
przedsiębiorstw i w konsekwencji będzie 
mieć poważny wpływ na możliwości i 
wybory małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), jak również start-upów w 
odniesieniu do ubezpieczenia i 
sfinansowania swoich projektów 
opierających się na nowych technologiach. 
Dlatego celem odpowiedzialności nie jest 
jedynie zadbanie o możliwość korzystania 
z praw chronionych, ale również czynnik, 
który określa, czy przedsiębiorstwa – 
przede wszystkim MŚP i start-upy – będą 
w stanie zgromadzić odpowiedni kapitał, 
pójść w stronę innowacji, a ostatecznie 
oferować nowe produkty i usługi, jak 
również czy klienci będą chętnie sięgać po 
takie produkty i usługi, pomimo 
potencjalnych zagrożeń i narażenia się na 
ewentualne roszczenia.

Or. en

Poprawka 240
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 19

Projekt rezolucji Poprawka

(19) Ubezpieczenia mogą być pomocne 
w zadbaniu o to, by ofiary mogły otrzymać 
skuteczne odszkodowanie, jak również o 
to, by łączyć ryzyko wszystkich 
ubezpieczonych osób. Jednym z 
czynników, na których firmy 
ubezpieczeniowe opierają swoją ofertę 

skreśla się
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produktów i usług ubezpieczeniowych jest 
ocena ryzyka oparta na dostępie do 
dostatecznie obszernych danych 
historycznych w zakresie roszczeń 
ubezpieczeniowych. Brak dostępu do 
takich danych lub niewystarczająca ilość 
danych wysokiej jakości mogą być 
powodem, dla którego stworzenie 
produktów ubezpieczeniowych dla 
nowych, rozwijających się dopiero 
technologii jest na początku trudne. 
Jednak większy dostęp do danych 
związanych z nowymi technologiami i 
zoptymalizowane ich wykorzystanie 
poprawi możliwości ubezpieczycieli w 
zakresie tworzenia modeli opartych na 
nowych zagrożeniach i kształtowania oraz 
tworzenia bardziej innowacyjnych polis 
ubezpieczeniowych.

Or. fr

Poprawka 241
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 19

Projekt rezolucji Poprawka

(19) Ubezpieczenia mogą być pomocne 
w zadbaniu o to, by ofiary mogły otrzymać 
skuteczne odszkodowanie, jak również o 
to, by łączyć ryzyko wszystkich 
ubezpieczonych osób. Jednym z 
czynników, na których firmy 
ubezpieczeniowe opierają swoją ofertę 
produktów i usług ubezpieczeniowych jest 
ocena ryzyka oparta na dostępie do 
dostatecznie obszernych danych 
historycznych w zakresie roszczeń 
ubezpieczeniowych. Brak dostępu do 
takich danych lub niewystarczająca ilość 
danych wysokiej jakości mogą być 
powodem, dla którego stworzenie 
produktów ubezpieczeniowych dla 
nowych, rozwijających się dopiero 

skreśla się
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technologii jest na początku trudne. 
Jednak większy dostęp do danych 
związanych z nowymi technologiami i 
zoptymalizowane ich wykorzystanie 
poprawi możliwości ubezpieczycieli w 
zakresie tworzenia modeli opartych na 
nowych zagrożeniach i kształtowania oraz 
tworzenia bardziej innowacyjnych polis 
ubezpieczeniowych.

Or. en

Poprawka 242
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 19

Projekt rezolucji Poprawka

(19) Ubezpieczenia mogą być pomocne 
w zadbaniu o to, by ofiary mogły otrzymać 
skuteczne odszkodowanie, jak również o 
to, by łączyć ryzyko wszystkich 
ubezpieczonych osób. Jednym z 
czynników, na których firmy 
ubezpieczeniowe opierają swoją ofertę 
produktów i usług ubezpieczeniowych jest 
ocena ryzyka oparta na dostępie do 
dostatecznie obszernych danych 
historycznych w zakresie roszczeń 
ubezpieczeniowych. Brak dostępu do 
takich danych lub niewystarczająca ilość 
danych wysokiej jakości mogą być 
powodem, dla którego stworzenie 
produktów ubezpieczeniowych dla 
nowych, rozwijających się dopiero 
technologii jest na początku trudne. Jednak 
większy dostęp do danych związanych z 
nowymi technologiami i zoptymalizowane 
ich wykorzystanie poprawi możliwości 
ubezpieczycieli w zakresie tworzenia 
modeli opartych na nowych zagrożeniach i 
kształtowania oraz tworzenia bardziej 
innowacyjnych polis ubezpieczeniowych.

(19) Ubezpieczenia mogą być pomocne 
w zadbaniu o to, by ofiary mogły otrzymać 
skuteczne odszkodowanie, jak również o 
to, by łączyć ryzyko wszystkich 
ubezpieczonych osób. Jednym z 
czynników, na których firmy 
ubezpieczeniowe opierają swoją ofertę 
produktów i usług ubezpieczeniowych jest 
ocena ryzyka oparta na dostępie do 
dostatecznie obszernych danych 
historycznych w zakresie roszczeń 
ubezpieczeniowych. Brak dostępu do 
takich danych lub niewystarczająca ilość 
danych wysokiej jakości mogą być 
powodem, dla którego stworzenie 
produktów ubezpieczeniowych dla 
nowych, rozwijających się dopiero 
technologii jest na początku trudne. Jednak 
większy dostęp do danych związanych z 
nowymi technologiami i zoptymalizowane 
ich wykorzystanie, w połączeniu z 
obowiązkiem dostarczania dobrze 
udokumentowanych informacji, poprawi 
możliwości ubezpieczycieli w zakresie 
tworzenia modeli opartych na nowych 
zagrożeniach i kształtowania oraz 
tworzenia bardziej innowacyjnych polis 
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ubezpieczeniowych.

Or. en

Poprawka 243
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie oferował 
odpowiednie rozwiązanie, a co za tym 
idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. W 
wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa kwoty 
maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

skreśla się

Or. en

Poprawka 244
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
W wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa kwoty 
maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
Należy zachęcać państwa członkowskie do 
utworzenia specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, uzupełniającego 
ochronę ubezpieczeniową od 
odpowiedzialności cywilnej w celu 
zapewnienia możliwości skutecznego 
naprawienia szkód w przypadkach, gdy 
nie istnieje ochrona ubezpieczeniowa. W 
celu zapewnienia pewności prawnej i 
wypełnienia obowiązku informowania 
wszystkich potencjalnie poszkodowanych 
osób, istnienie odpowiedniego 
ubezpieczenia i funduszu zostaje podane 
do publicznej wiadomości poprzez 
indywidualny numer rejestracyjny 
znajdujący się w specjalnym rejestrze 
unijnym, który umożliwia każdemu 
podmiotowi wchodzącemu w interakcję z 
systemem sztucznej inteligencji uzyskanie 
informacji na temat sposobów działania w 
przypadku wystąpienia szkody, 
związanych z nim granic 
odpowiedzialności, nazw i funkcji 
operatora oraz wszelkich innych istotnych 
szczegółów.

Or. en
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Poprawka 245
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
W wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa kwoty 
maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową.

Or. de

Poprawka 246
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka



PE652.460v01-00 168/171 AM\1205914PL.docx

PL

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
W wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa kwoty 
maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową.

Or. fr

Poprawka 247
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 

(20) Ponieważ brakuje historycznych 
danych w zakresie roszczeń, należy 
zbadać, w jaki sposób i na jakich 
warunkach odpowiedzialność jest możliwa 
do ubezpieczenia. Istnieją już produkty 
ubezpieczeniowe, które są tworzone dla 
poszczególnych obszarów i w ramach 
różnych polis w miarę rozwoju technologii. 
Wielu ubezpieczycieli specjalizuje się w 
pewnych segmentach rynku (np. MŚP) lub 
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ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co 
za tym idzie, wypełni lukę 
ubezpieczeniową. W wyjątkowych 
przypadkach, w których odszkodowanie 
znacznie przewyższa kwoty maksymalne 
ustalone w niniejszym rozporządzeniu, 
należy zachęcać państwa członkowskie do 
utworzenia na konkretny okres specjalnego 
funduszu odszkodowawczego, który 
zajmie się konkretnymi potrzebami w 
takich przypadkach.

w sprzedaży polis dla pewnego typu 
produktów (np. sprzęt elektryczny), co 
oznacza, że zazwyczaj ubezpieczony 
będzie w stanie znaleźć odpowiadający mu 
produkt ubezpieczeniowy. Trudno jest 
jednak wyobrazić sobie rozwiązanie 
uniwersalne, a rynek ubezpieczeniowy 
będzie potrzebował czasu na dostosowanie 
się. Komisja powinna ściśle 
współpracować z rynkiem 
ubezpieczeniowym w celu stworzenia 
innowacyjnych produktów 
ubezpieczeniowych, które mogłyby 
zlikwidować lukę ubezpieczeniową. W 
wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa 
kwoty maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 248
Gilles Lebreton, Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Luisa Regimenti

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń z powodów 
takich jak aktualizacja algorytmów lub 
anonimizacja danych istnieją już produkty 
ubezpieczeniowe, które są tworzone dla 
poszczególnych obszarów i w ramach 
różnych polis w miarę rozwoju technologii. 
Wielu ubezpieczycieli specjalizuje się w 
pewnych segmentach rynku (np. MŚP) lub 
w sprzedaży polis dla pewnego typu 
produktów (np. sprzęt elektryczny), co 
oznacza, że zazwyczaj ubezpieczony 
będzie w stanie znaleźć odpowiadający mu 
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nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
W wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa 
kwoty maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

produkt ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny 
będzie nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
W wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa 
kwoty maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

Or. fr

Poprawka 249
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 20

Projekt rezolucji Poprawka

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
W wyjątkowych przypadkach, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa 
kwoty maksymalne ustalone w niniejszym 
rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 

(20) Pomimo braku historycznych 
danych w zakresie roszczeń istnieją już 
produkty ubezpieczeniowe, które są 
tworzone dla poszczególnych obszarów i w 
ramach różnych polis w miarę rozwoju 
technologii. Wielu ubezpieczycieli 
specjalizuje się w pewnych segmentach 
rynku (np. MŚP) lub w sprzedaży polis dla 
pewnego typu produktów (np. sprzęt 
elektryczny), co oznacza, że zazwyczaj 
ubezpieczony będzie w stanie znaleźć 
odpowiadający mu produkt 
ubezpieczeniowy. Jeśli potrzebny będzie 
nowy typ ubezpieczenia, rynek 
ubezpieczeniowy stworzy i będzie 
oferował odpowiednie rozwiązanie, a co za 
tym idzie, wypełni lukę ubezpieczeniową. 
W wyjątkowych przypadkach, takich jak 
wydarzenia wiążące się z powstaniem 
szkód zbiorowych, w których 
odszkodowanie znacznie przewyższa 
kwoty maksymalne ustalone w niniejszym 
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okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

rozporządzeniu, należy zachęcać państwa 
członkowskie do utworzenia na konkretny 
okres specjalnego funduszu 
odszkodowawczego, który zajmie się 
konkretnymi potrzebami w takich 
przypadkach.

Or. ro

Poprawka 250
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Jest niezwykle istotne, by wszelkie 
dalsze zmiany niniejszego tekstu były 
zbieżne z koniecznym przeglądem 
dyrektywy PLD. Wprowadzenie nowego 
systemu odpowiedzialności dla podmiotu 
wdrażającego systemy sztucznej 
inteligencji wymaga ścisłej koordynacji 
przepisów niniejszego rozporządzenia i 
przeglądu dyrektywy PLD w zakresie 
treści, jak również podejścia, tak by mogły 
one wspólnie stanowić spójne ramy 
odpowiedzialności dla systemów sztucznej 
inteligencji, ramy, które równoważą 
interesy producenta, podmiotu 
wdrażającego oraz poszkodowanego, w 
odniesieniu do ryzyka bycia pociągniętym 
do odpowiedzialności. Konieczne jest 
zatem dostosowanie i odpowiednie 
ukierunkowanie definicji systemu 
sztucznej inteligencji, podmiotu 
wdrażającego, producenta, podmiotu 
opracowującego, wadliwego działania, 
produktu i usługi we wszystkich aktach 
prawnych.

(21) Jest niezwykle istotne, by wszelkie 
dalsze zmiany niniejszego tekstu były 
zbieżne z koniecznym przeglądem 
dyrektywy PLD. Wprowadzenie nowego 
systemu odpowiedzialności dla podmiotu 
obsługującego i podmiotu kontrolującego 
systemy sztucznej inteligencji wymaga 
ścisłej koordynacji przepisów niniejszego 
rozporządzenia i przeglądu dyrektywy 
PLD w zakresie treści, jak również 
podejścia, tak by mogły one wspólnie 
stanowić spójne ramy odpowiedzialności 
dla systemów sztucznej inteligencji.

Or. en


