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Poprawka 251
Sergey Lagodinsky

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 z myślą o dokonaniu 
kompleksowego i spójnego przeglądu 
praw i obowiązków wszystkich 
zainteresowanych stron w całym łańcuchu 
odpowiedzialności. Wprowadzenie nowego 
systemu odpowiedzialności dla operatora 
systemów 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, 
operatora, konsumenta oraz 
poszkodowanego, w odniesieniu do ryzyka 
bycia pociągniętym do odpowiedzialności i 
stosownych form odszkodowania. 
Konieczne jest zatem dostosowanie i 
odpowiednie ukierunkowanie definicji 
systemu sztucznej inteligencji, operatora, 
producenta, podmiotu opracowującego, 
wadliwego działania, produktu i usługi we 
wszystkich aktach prawnych.

Or. en

Poprawka 252
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21

Projekt rezolucji Poprawka

(21) Jest niezwykle istotne, by wszelkie (21) Jest niezwykle istotne, by wszelkie 
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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.

dalsze zmiany niniejszego tekstu były 
zbieżne z koniecznym przeglądem 
dyrektywy PLD. Wprowadzenie nowego 
systemu odpowiedzialności dla operatora 
systemów 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, 
operatora oraz poszkodowanego, w 
odniesieniu do ryzyka bycia pociągniętym 
do odpowiedzialności. Konieczne jest 
zatem dostosowanie i odpowiednie 
ukierunkowanie definicji systemu 
sztucznej inteligencji, operatora, 
producenta, podmiotu opracowującego, 
wadliwego działania, produktu i usługi we 
wszystkich aktach prawnych i należy te 
definicje równolegle uwzględnić w ich 
treści.

Or. en

Poprawka 253
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(21a) Na etapie odpowiedzialności 
podejście do AI oparte na ocenie ryzyka 
nie jest podejściem odpowiednim, 
ponieważ szkoda wystąpiła, a produkt 
okazał się produktem stwarzającym 
ryzyko. Tak zwane zastosowania niskiego 
ryzyka również mogą wyrządzić poważne 
szkody. W związku z tym model 
odpowiedzialności za produkty 
zawierające systemy sztucznej inteligencji 
powinien być rozpatrywany w ramach 
dwuetapowego procesu. W pierwszej 
kolejności należy przewidzieć 
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odpowiedzialność na zasadzie winy 
podmiotu obsługującego system, wobec 
którego poszkodowany powinien być 
uprawniony do wniesienia roszczenia o 
odszkodowanie. Podmiot obsługujący 
system powinien być w stanie udowodnić 
brak winy przez dochowanie obowiązku 
należytej staranności polegającego na 
regularnej instalacji wszystkich 
dostępnych aktualizacji. Jeżeli ten 
obowiązek został spełniony, należy uznać, 
że dochowano należytej staranności. Po 
drugie, w przypadku gdy nie można 
ustalić żadnej winy po stronie podmiotu 
obsługującego system, bezwzględną 
odpowiedzialność powinien ponosić 
producent lub podmiot kontrolujący 
system. Taki dwuetapowy proces jest 
niezbędny do zapewnienia ofiarom 
skutecznego odszkodowania za szkody 
wyrządzone przez systemy sterowane przez 
AI.

Or. en

Poprawka 254
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 22

Projekt rezolucji Poprawka

(22) Ponieważ celem niniejszego 
rozporządzenia jest opracowanie 
przyszłościowego i jednolitego podejścia 
na poziomie Unii, które wyznacza wspólne 
europejskie normy dla obywateli i 
przedsiębiorstw i zadbanie o spójny 
charakter praw oraz pewność prawną w 
całej Unii, by uniknąć fragmentaryzacji 
jednolitego rynku cyfrowego, co 
położyłoby się cieniem na osiągnięciu celu, 
którym jest utrzymanie suwerenności 
cyfrowej i kształtowanie innowacji 
cyfrowych w Europie, niezbędne jest, by 
systemy odpowiedzialności za systemy 

(22) Ponieważ celem niniejszego 
rozporządzenia jest opracowanie 
przyszłościowego i jednolitego podejścia 
na poziomie Unii, które wyznacza wspólne 
europejskie normy dla obywateli i 
przedsiębiorstw i zadbanie o spójny 
charakter praw oraz pewność prawną w 
całej Unii, by uniknąć fragmentaryzacji 
jednolitego rynku cyfrowego, co 
położyłoby się cieniem na osiągnięciu celu, 
którym jest utrzymanie suwerenności 
cyfrowej, kształtowanie innowacji 
cyfrowych oraz zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony obywateli oraz praw 



PE652.518v01-00 6/92 AM\1206225PL.docx

PL

sztucznej inteligencji w Europie były w 
pełni zharmonizowane. Państwa 
członkowskie nie są w stanie zrealizować 
tego celu w dostatecznym stopniu, z uwagi 
na szybko postępujące zmiany 
technologiczne, ponadgraniczny rozwój, 
jak również ponadgraniczne wykorzystanie 
systemów sztucznej inteligencji, a 
ostatecznie sprzeczne podejścia 
legislacyjne w Unii, w związku z tym 
należałoby raczej skorzystać z efektu skali 
i zrealizować ten cel na poziomie UE. Unia 
może zatem przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

konsumentów w Europie, niezbędne jest, 
by systemy odpowiedzialności za systemy 
sztucznej inteligencji w Europie były w 
pełni zharmonizowane. Państwa 
członkowskie nie są w stanie zrealizować 
tego celu w dostatecznym stopniu, z uwagi 
na szybko postępujące zmiany 
technologiczne, ponadgraniczny rozwój, 
jak również ponadgraniczne wykorzystanie 
systemów sztucznej inteligencji, a 
ostatecznie sprzeczne podejścia 
legislacyjne w Unii, w związku z tym 
należałoby raczej skorzystać z efektu skali 
i zrealizować ten cel na poziomie UE. Unia 
może zatem przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 255
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – motyw 22

Projekt rezolucji Poprawka

(22) Ponieważ celem niniejszego 
rozporządzenia jest opracowanie 
przyszłościowego i jednolitego podejścia 
na poziomie Unii, które wyznacza wspólne 
europejskie normy dla obywateli i 
przedsiębiorstw i zadbanie o spójny 
charakter praw oraz pewność prawną w 
całej Unii, by uniknąć fragmentaryzacji 
jednolitego rynku cyfrowego, co 
położyłoby się cieniem na osiągnięciu celu, 
którym jest utrzymanie suwerenności 
cyfrowej i kształtowanie innowacji 
cyfrowych w Europie, niezbędne jest, by 
systemy odpowiedzialności za systemy 
sztucznej inteligencji w Europie były w 

(22) Ponieważ celem niniejszego 
rozporządzenia jest opracowanie 
jednolitego i opartego na zasadzie 
bezpieczeństwa i niezawodności 
produktów podejścia, które wyznacza 
wspólne europejskie normy dla obywateli i 
przedsiębiorstw i zadbanie o spójny 
charakter praw oraz pewność prawną w 
całej Unii, by uniknąć fragmentaryzacji 
jednolitego rynku cyfrowego, co 
położyłoby się cieniem na osiągnięciu celu, 
którym jest utrzymanie suwerenności 
cyfrowej i kształtowanie innowacji 
cyfrowych w Europie, niezbędne jest, by 
systemy odpowiedzialności za systemy 
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pełni zharmonizowane. Państwa 
członkowskie nie są w stanie zrealizować 
tego celu w dostatecznym stopniu, z uwagi 
na szybko postępujące zmiany 
technologiczne, ponadgraniczny rozwój, 
jak również ponadgraniczne wykorzystanie 
systemów sztucznej inteligencji, a 
ostatecznie sprzeczne podejścia 
legislacyjne w Unii, w związku z tym 
należałoby raczej skorzystać z efektu skali 
i zrealizować ten cel na poziomie UE. Unia 
może zatem przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

sztucznej inteligencji w Europie były w 
pełni zharmonizowane. Państwa 
członkowskie nie są w stanie zrealizować 
tego celu w dostatecznym stopniu, z uwagi 
na szybko postępujące zmiany 
technologiczne, ponadgraniczny rozwój, 
jak również ponadgraniczne wykorzystanie 
systemów sztucznej inteligencji, a 
ostatecznie sprzeczne podejścia 
legislacyjne w Unii, w związku z tym 
należałoby raczej skorzystać z efektu skali 
i zrealizować ten cel na poziomie UE. Unia 
może zatem przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
artykule, niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tych celów.

Or. fr

Poprawka 256
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wyznacza zasady 
wnoszenia roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej przez osoby 
fizyczne i prawne wobec podmiotów 
wdrażających systemy sztucznej 
inteligencji.

Niniejsze rozporządzenie wyznacza zasady 
wnoszenia roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej przez osoby 
fizyczne i prawne wobec podmiotów 
obsługujących i kontrolujących systemy 
sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 257
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 1 – akapit 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wyznacza zasady 
wnoszenia roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej przez osoby 
fizyczne i prawne wobec podmiotów 
wdrażających systemy sztucznej 
inteligencji.

Niniejsze rozporządzenie wyznacza zasady 
wnoszenia roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej przez osoby 
fizyczne i prawne wobec operatorów 
systemów sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 258
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wyznacza zasady 
wnoszenia roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej przez osoby 
fizyczne i prawne wobec podmiotów 
wdrażających systemy sztucznej 
inteligencji.

Niniejsze rozporządzenie wyznacza zasady 
wnoszenia roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej przez osoby 
fizyczne i prawne wobec operatorów 
systemów sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 259
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie fizyczne bądź 
wirtualne działanie systemu sztucznej 
inteligencji, działanie urządzenia 
wykorzystującego taki system lub fizyczny 
bądź wirtualny proces oparty na takim 
systemie pozbawia życia osoby fizyczne 
lub prawne, powoduje uszczerbek na ich 

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie fizyczne bądź 
wirtualne działanie systemu sztucznej 
inteligencji lub systemu wykorzystującego 
autonomiczne procesy podejmowania 
decyzji (ADM), działanie urządzenia 
wykorzystującego taki system lub fizyczny 
bądź wirtualny proces oparty na takim 
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zdrowiu, okalecza je lub powoduje szkody 
materialne osób fizycznych bądź 
prawnych.

systemie pozbawia życia osoby fizyczne 
lub prawne, powoduje uszczerbek na ich 
zdrowiu, okalecza je i powoduje szkody 
materialne osób fizycznych bądź 
prawnych, w tym w zakresie danych 
poszkodowanego i środowiska cyfrowego 
oraz innych przysługujących mu praw 
erga omnes, pod warunkiem że ich 
naruszenie może skutkować szkodami 
materialnymi.

Or. en

Poprawka 260
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie fizyczne bądź 
wirtualne działanie systemu sztucznej 
inteligencji, działanie urządzenia 
wykorzystującego taki system lub fizyczny 
bądź wirtualny proces oparty na takim 
systemie pozbawia życia osoby fizyczne 
lub prawne, powoduje uszczerbek na ich 
zdrowiu, okalecza je lub powoduje szkody 
materialne osób fizycznych bądź 
prawnych.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie fizyczne bądź 
wirtualne działanie systemu sztucznej 
inteligencji, działanie urządzenia 
wykorzystującego taki system lub fizyczny 
bądź wirtualny proces oparty na takim 
systemie pozbawia życia osoby fizyczne 
lub prawne, powoduje uszczerbek na ich 
zdrowiu, okalecza je i powoduje szkody 
materialne osób fizycznych bądź prawnych 
lub powoduje istotne szkody niematerialne 
osób fizycznych bądź prawnych.

Or. en

Poprawka 261
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie fizyczne bądź 
wirtualne działanie systemu sztucznej 
inteligencji, działanie urządzenia 
wykorzystującego taki system lub fizyczny 
bądź wirtualny proces oparty na takim 
systemie pozbawia życia osoby fizyczne 
lub prawne, powoduje uszczerbek na ich 
zdrowiu, okalecza je lub powoduje szkody 
materialne osób fizycznych bądź 
prawnych.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie podłączone do 
internetu i samouczące się urządzenie, 
treści cyfrowe, cyfrowe towary lub usługi 
powodują typową szkodę osób fizycznych 
bądź prawnych.

Or. en

Poprawka 262
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie fizyczne bądź 
wirtualne działanie systemu sztucznej 
inteligencji, działanie urządzenia 
wykorzystującego taki system lub fizyczny 
bądź wirtualny proces oparty na takim 
systemie pozbawia życia osoby fizyczne 
lub prawne, powoduje uszczerbek na ich 
zdrowiu, okalecza je lub powoduje szkody 
materialne osób fizycznych bądź 
prawnych.

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie na terytorium Unii 
Europejskiej, gdzie fizyczne bądź 
wirtualne działanie systemu sztucznej 
inteligencji, działanie urządzenia 
wykorzystującego taki system lub fizyczny 
bądź wirtualny proces oparty na takim 
systemie pozbawia życia osoby fizyczne 
lub prawne, powoduje uszczerbek na ich 
zdrowiu, okalecza je, narusza ich 
integralność psychiczną lub moralną lub 
powoduje szkody materialne osób 
fizycznych bądź prawnych.

Or. fr

Poprawka 263
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Wszelkie umowy między 
podmiotem wdrażającym system sztucznej 
inteligencji a osobą fizyczną bądź prawną, 
która odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za nieważne, 
niezależnie od tego, czy zostały zawarte 
przed wystąpieniem szkody czy później.

2. Wszelkie umowy między 
operatorem systemu sztucznej inteligencji 
a osobą fizyczną bądź prawną, która 
odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za 
nieskuteczne w odniesieniu do praw i 
obowiązków przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu, niezależnie od tego, czy 
zostały zawarte przed wystąpieniem 
szkody czy później.

Or. en

Poprawka 264
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Wszelkie umowy między 
podmiotem wdrażającym system sztucznej 
inteligencji a osobą fizyczną bądź prawną, 
która odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za nieważne, 
niezależnie od tego, czy zostały zawarte 
przed wystąpieniem szkody czy później.

2. Wszelkie umowy między 
podmiotem obsługującym lub 
kontrolującym system sztucznej 
inteligencji a osobą fizyczną bądź prawną, 
która odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za nieważne, 
niezależnie od tego, czy zostały zawarte 
przed wystąpieniem szkody czy później.

Or. en

Poprawka 265
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Wszelkie umowy między 
podmiotem wdrażającym system sztucznej 
inteligencji a osobą fizyczną bądź prawną, 
która odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za nieważne, 
niezależnie od tego, czy zostały zawarte 
przed wystąpieniem szkody czy później.

2. Wszelkie umowy między 
operatorem systemu sztucznej inteligencji 
a osobą fizyczną bądź prawną, która 
odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za nieważne, 
niezależnie od tego, czy zostały zawarte 
przed wystąpieniem szkody czy później.

Or. en

Poprawka 266
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Wszelkie umowy między 
podmiotem wdrażającym system sztucznej 
inteligencji a osobą fizyczną bądź prawną, 
która odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za nieważne, 
niezależnie od tego, czy zostały zawarte 
przed wystąpieniem szkody czy później.

2. Wszelkie umowy między 
podmiotem wdrażającym system sztucznej 
inteligencji a osobą fizyczną bądź prawną, 
która odniosła szkody z uwagi na działanie 
takiego systemu, które obchodzą bądź 
ograniczają prawa i obowiązki 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, są uznawane za nieważne, 
gdy zostały zawarte przed wystąpieniem 
szkody.

Or. en

Poprawka 267
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza prawa do dodatkowych roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności, wynikających ze 
stosunków umownych między podmiotem 
wdrażającym a osobą fizyczną bądź 
prawną poszkodowaną w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji.

3. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza prawa do dodatkowych roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności, wynikających ze 
stosunków umownych oraz regulacji 
dotyczących odpowiedzialności za 
produkt, ochrony konsumentów, 
niedyskryminacji, ochrony pracy i 
środowiska między operatorem a osobą 
fizyczną bądź prawną poszkodowaną w 
wyniku działania systemu sztucznej 
inteligencji.

Or. en

Poprawka 268
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza prawa do dodatkowych roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności, wynikających ze 
stosunków umownych między podmiotem 
wdrażającym a osobą fizyczną bądź 
prawną poszkodowaną w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji.

3. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza prawa do dodatkowych roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności, wynikających ze 
stosunków umownych między podmiotem 
wdrażającym a osobą fizyczną bądź 
prawną poszkodowaną w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji i które mogą 
zostać wniesione wobec podmiotu 
wdrażającego na podstawie prawa Unii 
lub prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 269
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 2 – ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza prawa do dodatkowych roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności, wynikających ze 
stosunków umownych między podmiotem 
wdrażającym a osobą fizyczną bądź 
prawną poszkodowaną w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji.

3. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza prawa do dodatkowych roszczeń z 
tytułu odpowiedzialności, wynikających ze 
stosunków umownych między operatorem 
a osobą fizyczną bądź prawną 
poszkodowaną w wyniku działania 
systemu sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 270
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) „system sztucznej inteligencji” 
oznacza system, który wykazuje się 
inteligentnym zachowaniem w oparciu o 
analizę pewnych danych wejściowych i 
podejmuje działania w pewnym stopniu 
autonomiczne, by osiągnąć konkretne 
cele. Systemy sztucznej inteligencji mogą 
opierać się wyłącznie na oprogramowaniu, 
działać w świecie wirtualnym lub być 
wbudowane w fizyczne urządzenie;

a) „system sztucznej inteligencji” 
oznacza system, który obejmuje metody i 
procedury umożliwiające systemom 
technicznym rejestrowanie otoczenia, 
przetwarzanie tego, co zarejestrowały, 
samodzielne rozwiązywanie problemów, 
podejmowanie decyzji i działań oraz 
uczenie się na podstawie konsekwencji 
tych decyzji i działań. Systemy sztucznej 
inteligencji mogą opierać się wyłącznie na 
oprogramowaniu, działać w świecie 
wirtualnym lub być wbudowane w 
fizyczne urządzenie;

Or. de

Poprawka 271
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) „system sztucznej inteligencji” a) „system sztucznej inteligencji” 



AM\1206225PL.docx 15/92 PE652.518v01-00

PL

oznacza system, który wykazuje się 
inteligentnym zachowaniem w oparciu o 
analizę pewnych danych wejściowych i 
podejmuje działania w pewnym stopniu 
autonomiczne, by osiągnąć konkretne cele. 
Systemy sztucznej inteligencji mogą 
opierać się wyłącznie na 
oprogramowaniu, działać w świecie 
wirtualnym lub być wbudowane w 
fizyczne urządzenie;

oznacza system, który wykazuje się 
zachowaniem symulującym inteligencję w 
oparciu o analizę pewnych danych 
wejściowych i podejmuje działania w 
pewnym stopniu autonomiczne, by 
osiągnąć konkretne cele.

Or. en

Poprawka 272
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) „system sztucznej inteligencji” 
oznacza system, który wykazuje się 
inteligentnym zachowaniem w oparciu o 
analizę pewnych danych wejściowych i 
podejmuje działania w pewnym stopniu 
autonomiczne, by osiągnąć konkretne cele. 
Systemy sztucznej inteligencji mogą 
opierać się wyłącznie na oprogramowaniu, 
działać w świecie wirtualnym lub być 
wbudowane w fizyczne urządzenie;

a) „system sztucznej inteligencji” 
oznacza system, który wykazuje się 
inteligentnym zachowaniem w oparciu o 
analizę swojego otoczenia i podejmuje 
działania w pewnym stopniu 
autonomiczne, by osiągnąć konkretne cele. 
Systemy sztucznej inteligencji mogą 
opierać się wyłącznie na oprogramowaniu, 
działać w świecie wirtualnym lub być 
wbudowane w fizyczne urządzenie;

Or. en

Poprawka 273
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera a a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) „system wykorzystujący 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
(ADM), wspomagający lub uzasadniający 
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podejmowanie decyzji” oznacza 
procedurę, w której decyzje są 
początkowo, częściowo lub całkowicie 
powierzane operatorowi przez użycie 
oprogramowania lub usługi, który 
następnie wykorzystuje automatycznie 
uruchamiane modele podejmowania 
decyzji w celu wykonania działania;

Or. en

Poprawka 274
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) „autonomiczny” oznacza system 
sztucznej inteligencji, który działa na 
podstawie pewnych danych wejściowych i 
nie potrzebuje zestawu wcześniej 
zdefiniowanych instrukcji mimo faktu, że 
jego zachowanie jest ograniczone celem, 
który mu postawiono, oraz innymi 
wyborami podmiotu opracowującego w 
fazie tworzenia systemu;

b) „autonomiczny” oznacza system 
sztucznej inteligencji lub system ADM, 
który działa w imieniu właściciela, lecz bez 
jakiejkolwiek jego ingerencji, na 
podstawie pewnych danych wejściowych i 
wykracza poza zestaw wcześniej 
zdefiniowanych instrukcji mimo faktu, że 
jego zachowanie jest ograniczone celem, 
który mu postawiono, i ukierunkowane na 
osiągnięcie tego celu, oraz innymi 
wyborami podmiotu opracowującego w 
fazie tworzenia systemu;

Or. en

Poprawka 275
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) „wysokie ryzyko” oznacza 
znaczącą potencjalną możliwość 
wyrządzenia przez autonomicznie 

skreśla się
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działający system sztucznej inteligencji 
losowo występujących szkód jednej osobie 
lub większej liczbie osób w taki sposób, że 
niemożliwe jest wcześniejsze przewidzenie 
wystąpienia tych szkód; 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 276
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) „wysokie ryzyko” oznacza 
znaczącą potencjalną możliwość 
wyrządzenia przez autonomicznie 
działający system sztucznej inteligencji 
losowo występujących szkód jednej osobie 
lub większej liczbie osób w taki sposób, że 
niemożliwe jest wcześniejsze przewidzenie 
wystąpienia tych szkód; znaczenie tego 
potencjału zależy od wzajemnego stosunku 
między powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

c) „wysokie ryzyko” oznacza 
znaczącą potencjalną możliwość 
wyrządzenia przez autonomicznie 
działający system sztucznej inteligencji 
szkód jednej osobie lub większej liczbie 
osób w taki sposób, że trudne jest 
wcześniejsze przewidzenie wystąpienia 
tych szkód; znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, stopniem 
autonomiczności procesu podejmowania 
decyzji oraz sposobem i kontekstem użycia 
systemu sztucznej inteligencji, w 
szczególności wartością mienia i praw 
narażonych na zagrożenie;

Or. en

Poprawka 277
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera c
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Projekt rezolucji Poprawka

c) „wysokie ryzyko” oznacza 
znaczącą potencjalną możliwość 
wyrządzenia przez autonomicznie 
działający system sztucznej inteligencji 
losowo występujących szkód jednej osobie 
lub większej liczbie osób w taki sposób, że 
niemożliwe jest wcześniejsze przewidzenie 
wystąpienia tych szkód; znaczenie tego 
potencjału zależy od wzajemnego stosunku 
między powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

c) „wysokie ryzyko” oznacza 
znaczącą potencjalną możliwość 
wyrządzenia przez autonomicznie 
działający system sztucznej inteligencji 
losowo występujących szkód jednej osobie 
lub większej liczbie osób w taki sposób, że 
wykracza to poza okoliczności, jakich 
można by racjonalnie oczekiwać, mając 
na uwadze jego przeznaczenie; 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 278
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) „wysokie ryzyko” oznacza 
znaczącą potencjalną możliwość 
wyrządzenia przez autonomicznie 
działający system sztucznej inteligencji 
losowo występujących szkód jednej osobie 
lub większej liczbie osób w taki sposób, że 
niemożliwe jest wcześniejsze przewidzenie 
wystąpienia tych szkód; znaczenie tego 
potencjału zależy od wzajemnego stosunku 
między powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

c) „wysokie ryzyko” oznacza 
znaczącą potencjalną możliwość 
wyrządzenia przez autonomicznie 
działający system sztucznej inteligencji 
losowo występujących znacznych szkód 
jednej osobie lub większej liczbie osób w 
taki sposób, że niemożliwe jest 
wcześniejsze przewidzenie wystąpienia 
tych szkód; znaczenie tego potencjału 
zależy od wzajemnego stosunku między 
powagą ewentualnej szkody, 
prawdopodobieństwem, że ryzyko się 
zmaterializuje oraz sposobem użycia 
systemu sztucznej inteligencji;

Or. de
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Poprawka 279
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) „podmiot wdrażający” oznacza 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
sztucznej inteligencji, która kontroluje 
zagrożenie wynikające z zastosowania 
systemu i korzysta z jego działania;

d) „operator” oznacza osobę, która 
kontroluje zagrożenie wynikające z 
zastosowania systemu i korzysta z jego 
działania, w tym podmiot obsługujący i 
kontrolujący system, przy czym podmiot 
kontrolujący system to osoba, która stale 
definiuje cechy odnośnej technologii i 
świadczy istotne usługi w zakresie stałego 
wsparcia;

Or. en

Poprawka 280
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) „podmiot wdrażający” oznacza 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
sztucznej inteligencji, która kontroluje 
zagrożenie wynikające z zastosowania 
systemu i korzysta z jego działania;

d) „podmiot wdrażający” oznacza 
dowolną osobę fizyczną lub prawną, która 
decyduje o konkretnym wdrażaniu 
systemu sztucznej inteligencji, która 
kontroluje zagrożenie wynikające z 
zastosowania systemu i korzysta z jego 
działania;

Or. de

Poprawka 281
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera d



PE652.518v01-00 20/92 AM\1206225PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

d) „podmiot wdrażający” oznacza 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
sztucznej inteligencji, która kontroluje 
zagrożenie wynikające z zastosowania 
systemu i korzysta z jego działania;

d) „podmiot wdrażający” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która 
uczestniczy we wprowadzaniu do obrotu 
lub udostępnianiu użytkownikom systemu 
sztucznej inteligencji oraz która zapewnia 
działanie tego systemu lub nim zarządza;

Or. fr

Poprawka 282
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) „podmiot wdrażający” oznacza 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
sztucznej inteligencji, która kontroluje 
zagrożenie wynikające z zastosowania 
systemu i korzysta z jego działania;

d) „operator” oznacza osobę, która 
kontroluje zagrożenie wynikające z 
zastosowania systemu i korzysta z jego 
działania;

Or. en

Poprawka 283
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) „podmiot wdrażający” oznacza 
osobę, która decyduje o użyciu systemu 
sztucznej inteligencji, która kontroluje 
zagrożenie wynikające z zastosowania 
systemu i korzysta z jego działania;

d) „podmiot obsługujący system” 
oznacza osobę w głównej mierze 
decydującą o użyciu odnośnej technologii 
i korzystającą z niej;

Or. en
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Poprawka 284
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) „kontrola” oznacza wpływ na 
wykorzystanie i działanie systemu 
sztucznej inteligencji od początku do 
końca, a w związku z tym stopień 
narażenia podmiotów trzecich na 
potencjalnie związane z nim ryzyko;

Or. en

Poprawka 285
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) „podmiot kontrolujący system” 
oznacza osobę, która stale definiuje cechy 
odnośnej technologii i świadczy istotne 
usługi w zakresie stałego wsparcia;

Or. en

Poprawka 286
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) „poszkodowany” oznacza dowolną 
osobę, która ucierpiała lub odniosła szkodę 
na skutek fizycznego lub wirtualnego 
działania, urządzenia lub procesu 
wykorzystującego system sztucznej 

e) „poszkodowany” oznacza dowolną 
osobę, która ucierpiała lub odniosła szkodę 
na skutek fizycznego lub wirtualnego 
działania, urządzenia lub procesu 
wykorzystującego system sztucznej 
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inteligencji, a która nie jest jednocześnie 
podmiotem wdrażającym;

inteligencji, a która nie jest jednocześnie 
podmiotem obsługującym system;

Or. en

Poprawka 287
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) „poszkodowany” oznacza dowolną 
osobę, która ucierpiała lub odniosła szkodę 
na skutek fizycznego lub wirtualnego 
działania, urządzenia lub procesu 
wykorzystującego system sztucznej 
inteligencji, a która nie jest jednocześnie 
podmiotem wdrażającym;

e) „poszkodowany” oznacza dowolną 
osobę, która ucierpiała lub odniosła szkodę 
na skutek fizycznego lub wirtualnego 
działania, urządzenia lub procesu 
wykorzystującego system sztucznej 
inteligencji, a która nie jest jednocześnie 
operatorem;

Or. en

Poprawka 288
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e) „poszkodowany” oznacza dowolną 
osobę, która ucierpiała lub odniosła 
szkodę na skutek fizycznego lub 
wirtualnego działania, urządzenia lub 
procesu wykorzystującego system 
sztucznej inteligencji, a która nie jest 
jednocześnie podmiotem wdrażającym;

e) „poszkodowany” oznacza dowolną 
osobę, której mienie lub prawa ucierpiały 
na skutek fizycznego lub wirtualnego 
działania, urządzenia lub procesu 
wykorzystującego system sztucznej 
inteligencji;

Or. en

Poprawka 289
Sergey Lagodinsky
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) „szkoda” oznacza negatywny 
wpływ na życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesną lub stan posiadania osoby 
fizycznej lub prawnej, za wyjątkiem szkód 
niematerialnych;

f) „szkoda” oznacza negatywny 
wpływ na wspomniane mienie i prawa;

Or. en

Poprawka 290
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) „szkoda” oznacza negatywny 
wpływ na życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesną lub stan posiadania osoby 
fizycznej lub prawnej, za wyjątkiem szkód 
niematerialnych;

f) „szkoda” oznacza negatywny 
wpływ na życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesną lub stan posiadania osoby 
fizycznej lub prawnej, lub spowodowanie 
istotnych szkód niematerialnych.

Or. en

Poprawka 291
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) „szkoda” oznacza negatywny 
wpływ na życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesną lub stan posiadania osoby 
fizycznej lub prawnej, za wyjątkiem szkód 
niematerialnych;

f) „szkoda” oznacza dowolną typową 
szkodę materialną lub niematerialną, 
rozumianą jako szkodę, w której 
materializuje się szczególne ryzyko 
związane z systemami sztucznej 
inteligencji lub urządzeniami 
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podłączonymi do internetu;

Or. en

Poprawka 292
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera f

Projekt rezolucji Poprawka

f) „szkoda” oznacza negatywny 
wpływ na życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesną lub stan posiadania osoby 
fizycznej lub prawnej, za wyjątkiem szkód 
niematerialnych;

f) „szkoda” oznacza negatywny 
wpływ na życie, zdrowie, nienaruszalność 
cielesną, integralność psychiczną lub 
moralną lub stan posiadania osoby 
fizycznej lub prawnej;

Or. fr

Poprawka 293
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) „producent” oznacza podmiot 
opracowujący lub podmiot kontrolujący 
system sztucznej inteligencji lub 
producenta w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
Rady 85/374/EWG7 .

skreśla się

_________________  
7 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 294
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) „producent” oznacza podmiot 
opracowujący lub podmiot kontrolujący 
system sztucznej inteligencji lub 
producenta w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
Rady 85/374/EWG7 .

g) „producent” oznacza producenta w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady 
85/374/EWG7 .

_________________ _________________
7 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).

7 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

Poprawka 295
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) „producent” oznacza podmiot 
opracowujący lub podmiot kontrolujący 
system sztucznej inteligencji lub 
producenta w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
Rady 85/374/EWG7 .

g) „producent” oznacza podmiot 
opracowujący lub podmiot kontrolujący 
system sztucznej inteligencji, podmiot 
administrujący nim lub producenta w 
rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady 
85/374/EWG7 .

_________________ _________________
7 Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 
lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 

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

dotyczących odpowiedzialności za 
produkty wadliwe (Dz.U. L 210 z 
7.8.1985, s. 29).

Or. en

Poprawka 296
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera g

Projekt rezolucji Poprawka

g) „producent” oznacza podmiot 
opracowujący lub podmiot kontrolujący 
system sztucznej inteligencji lub 
producenta w rozumieniu art. 3 dyrektywy 
Rady 85/374/EWG7 .

g) „producent” oznacza podmiot 
opracowujący system sztucznej inteligencji 
lub producenta w rozumieniu art. 3 
dyrektywy Rady 85/374/EWG7 .

_________________ _________________
7 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).

7 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

Poprawka 297
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 3 – litera g a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ga) „siła wyższa” oznacza – 
odpowiednio do regulacji krajowych – 
wyjątkowe i nieprzewidziane okoliczności, 
które pozostają poza kontrolą podmiotu 
wdrażającego i których skutków nie 
można uniknąć również przy 
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zastosowaniu należytej staranności.

Or. de

Poprawka 298
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – rozdział 2 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Systemy sztucznej inteligencji obarczone 
wysokim ryzykiem

Systemy odpowiedzialności

Or. en

Poprawka 299
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka dla 
systemów sztucznej inteligencji 
obarczonych wysokim ryzykiem

Odpowiedzialność na zasadzie winy i 
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka dla 
systemów sztucznej inteligencji

Or. en

Poprawka 300
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem odpowiada na zasadzie ryzyka za 
wszelkie szkody, które zostały 

1. Podmiot obsługujący system 
sztucznej inteligencji odpowiada na 
zasadzie winy za wszelkie szkody, które 
zostały spowodowane przez fizyczne bądź 
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spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji.

wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji. Podmiot 
obsługujący system ma obowiązek 
dochowania należytej staranności 
polegający na regularnej instalacji 
wszystkich dostępnych aktualizacji. Jeżeli 
ten obowiązek został spełniony, uznaje się, 
że dochowano należytej staranności.

Or. en

Poprawka 301
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem odpowiada na zasadzie ryzyka za 
wszelkie szkody, które zostały 
spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji.

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem odpowiada na zasadzie ryzyka za 
wszelkie szkody w odniesieniu do życia, 
zdrowia, nienaruszalności cielesnej lub 
własności osób fizycznych lub prawnych, 
które zostały spowodowane przez fizyczne 
bądź wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji.

Or. ro

Poprawka 302
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem odpowiada na zasadzie ryzyka za 
wszelkie szkody, które zostały 

1. Operator systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem odpowiada na zasadzie ryzyka za 
wszelkie szkody, które zostały 
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spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji.

spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 303
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem odpowiada na zasadzie ryzyka za 
wszelkie szkody, które zostały 
spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji.

1. Operator systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem odpowiada na zasadzie ryzyka za 
wszelkie szkody, które zostały 
spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub 
fizyczny bądź wirtualny proces sterowane 
systemem sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 304
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Systemy sztucznej inteligencji 
obarczone wysokim ryzykiem oraz istotne 
branże, w których systemy te są 
wykorzystywane, zostaną umieszczone w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 
13, aktów delegowanych, by uaktualnić 
wyczerpujący wykaz załącznika, przez;

2. Kategorie systemów sztucznej 
inteligencji obarczonych wysokim 
ryzykiem oraz kryteria stosowane do 
określenia takiego wysokiego ryzyka 
ustala się w drodze systematycznych 
konsultacji z Komisją, właściwymi 
organami nadzoru i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, z zapewnieniem 
regularnych aktualizacji w celu 
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odzwierciedlenia szybkiego tempa zmian 
technologicznych.

Or. en

Poprawka 305
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Systemy sztucznej inteligencji 
obarczone wysokim ryzykiem oraz istotne 
branże, w których systemy te są 
wykorzystywane, zostaną umieszczone w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 
13, aktów delegowanych, by uaktualnić 
wyczerpujący wykaz załącznika, przez;

2. W przypadku gdy nie można 
ustalić winy po stronie podmiotu 
obsługującego system, bezwzględną 
odpowiedzialność powinien ponosić 
podmiot kontrolujący system.

Or. en

Poprawka 306
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Systemy sztucznej inteligencji 
obarczone wysokim ryzykiem oraz istotne 
branże, w których systemy te są 
wykorzystywane, zostaną umieszczone w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 
13, aktów delegowanych, by uaktualnić 
wyczerpujący wykaz załącznika, przez;

2. Komisja otrzymuje upoważnienie 
do sporządzenia wykazu systemów 
sztucznej inteligencji obarczonych 
wysokim ryzykiem oraz istotnych branż, w 
których systemy te są wykorzystywane, w 
ramach aktów delegowanych zgodnie z 
art. 13.

Or. de
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Poprawka 307
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Systemy sztucznej inteligencji 
obarczone wysokim ryzykiem oraz istotne 
branże, w których systemy te są 
wykorzystywane, zostaną umieszczone w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 
13, aktów delegowanych, by uaktualnić 
wyczerpujący wykaz załącznika, przez;

2. Systemy sztucznej inteligencji 
obarczone wysokim ryzykiem oraz istotne 
branże, w których systemy te są 
wykorzystywane, zostaną umieszczone w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia. Komisja posiada 
uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 
13, aktów delegowanych, by uaktualnić 
wykaz załącznika, przez:

Or. fr

Poprawka 308
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) uwzględnienie nowych rodzajów 
systemów sztucznej inteligencji 
obarczonych wysokim ryzykiem oraz 
istotnych branż, w których są one 
stosowane;

skreśla się

Or. de

Poprawka 309
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera a
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Projekt rezolucji Poprawka

a) uwzględnienie nowych rodzajów 
systemów sztucznej inteligencji 
obarczonych wysokim ryzykiem oraz 
istotnych branż, w których są one 
stosowane;

skreśla się

Or. en

Poprawka 310
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) uwzględnienie nowych rodzajów 
systemów sztucznej inteligencji 
obarczonych wysokim ryzykiem oraz 
istotnych branż, w których są one 
stosowane;

skreśla się

Or. en

Poprawka 311
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) usunięcie tych rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, których nie można 
dłużej uważać za stwarzające poważne 
zagrożenia i/lub

skreśla się

Or. de

Poprawka 312
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) usunięcie tych rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, których nie można 
dłużej uważać za stwarzające poważne 
zagrożenia i/lub

skreśla się

Or. en

Poprawka 313
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) usunięcie tych rodzajów systemów 
sztucznej inteligencji, których nie można 
dłużej uważać za stwarzające poważne 
zagrożenia i/lub

skreśla się

Or. en

Poprawka 314
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zmianę listy istotnych branż, w 
których stosowane są obecnie systemy 
sztucznej inteligencji.

skreśla się

Or. de

Poprawka 315
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Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zmianę listy istotnych branż, w 
których stosowane są obecnie systemy 
sztucznej inteligencji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 316
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) zmianę listy istotnych branż, w 
których stosowane są obecnie systemy 
sztucznej inteligencji.

skreśla się

Or. en

Poprawka 317
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

Akty delegowane nowelizujące załącznik 
wchodzą w życie sześć miesięcy po ich 
przyjęciu. Podczas określania nowych 
istotnych branż i/lub systemów sztucznej 
inteligencji obarczonych wysokim 
ryzykiem, które mają być wprowadzone do 
wykazu załącznika aktem delegowanym 
Komisja weźmie w pełni pod uwagę 
kryteria przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, a w szczególności te 

skreśla się
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przewidziane w art. 3 lit. c).

Or. de

Poprawka 318
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Akty delegowane nowelizujące załącznik 
wchodzą w życie sześć miesięcy po ich 
przyjęciu. Podczas określania nowych 
istotnych branż i/lub systemów sztucznej 
inteligencji obarczonych wysokim 
ryzykiem, które mają być wprowadzone do 
wykazu załącznika aktem delegowanym 
Komisja weźmie w pełni pod uwagę 
kryteria przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, a w szczególności te 
przewidziane w art. 3 lit. c).

skreśla się

Or. en

Poprawka 319
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Akty delegowane nowelizujące załącznik 
wchodzą w życie sześć miesięcy po ich 
przyjęciu. Podczas określania nowych 
istotnych branż i/lub systemów sztucznej 
inteligencji obarczonych wysokim 
ryzykiem, które mają być wprowadzone do 
wykazu załącznika aktem delegowanym 
Komisja weźmie w pełni pod uwagę 
kryteria przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, a w szczególności te 

skreśla się



PE652.518v01-00 36/92 AM\1206225PL.docx

PL

przewidziane w art. 3 lit. c).

Or. en

Poprawka 320
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem nie będzie w stanie uniknąć 
odpowiedzialności, stwierdzając, że działał 
z należytą starannością lub że szkoda 
została spowodowana w wyniku 
autonomicznego działania, urządzenia lub 
procesu sterowanego przez należący do 
podmiotu system sztucznej inteligencji. 
Podmiot wdrażający nie będzie 
odpowiadał za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

skreśla się

Or. en

Poprawka 321
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem nie będzie w stanie uniknąć 
odpowiedzialności, stwierdzając, że działał 
z należytą starannością lub że szkoda 
została spowodowana w wyniku 
autonomicznego działania, urządzenia lub 
procesu sterowanego przez należący do 
podmiotu system sztucznej inteligencji. 
Podmiot wdrażający nie będzie 

3. Operator systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem nie będzie w stanie uniknąć 
odpowiedzialności, stwierdzając, że działał 
z należytą starannością lub że szkoda 
została spowodowana w wyniku 
autonomicznego działania, urządzenia lub 
procesu sterowanego przez należący do 
podmiotu system sztucznej inteligencji.
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odpowiadał za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

Or. en

Poprawka 322
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem nie będzie w stanie uniknąć 
odpowiedzialności, stwierdzając, że działał 
z należytą starannością lub że szkoda 
została spowodowana w wyniku 
autonomicznego działania, urządzenia lub 
procesu sterowanego przez należący do 
podmiotu system sztucznej inteligencji. 
Podmiot wdrażający nie będzie 
odpowiadał za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

3. Operator systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem nie będzie w stanie uniknąć 
odpowiedzialności, stwierdzając, że działał 
z należytą starannością lub że szkoda 
została spowodowana w wyniku 
autonomicznego działania, urządzenia lub 
procesu sterowanego przez należący do 
podmiotu system sztucznej inteligencji. 
Operator nie będzie odpowiadał za szkody 
spowodowane działaniem siły wyższej.

Or. en

Poprawka 323
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Jeżeli operatorem jest podmiot 
obsługujący system, musi być w stanie 
udowodnić, że nie ponosi winy za 
zaistniałą sytuację. Nie będzie on 
odpowiadał za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

Or. en
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Poprawka 324
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. Ciężar udowodnienia szkody 
spowodowanej działaniem systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem spoczywa na podmiocie 
wdrażającym, a nie na poszkodowanym.

Or. it

Poprawka 325
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem zapewnia wyposażenie takiego 
systemu w rejestrator danych stosujący 
cyfrową metodę zapisu i przechowywania 
danych oraz dysponujący szybkim 
systemem odczytu zgromadzonych danych 
z nośnika.
Podmiot wdrażający udostępnia wszystkie 
zapisy rejestratora, jeśli wymaga tego 
właściwy organ.
Podmiot wdrażający jest zobowiązany do 
zapewnienia ciągłej wydajności 
rejestratora.
W razie wypadku lub zajścia 
powodującego szkodę podmiot wdrażający 
system sztucznej inteligencji obarczony 
wysokim ryzykiem przechowuje 
zachowane w rejestratorze oryginalne 
zapisy odnoszące się do tego wypadku lub 
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zajścia przez okres 60 dni, chyba że organ 
prowadzący dochodzenie wyda inne 
polecenie.

Or. it

Poprawka 326
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem zadba o zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej, która będzie adekwatna w 
odniesieniu do kwoty i zakresu 
odszkodowania, a o których mowa w art. 5 
i 6 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
można uznać, że obowiązkowe systemy 
ubezpieczeniowe, obowiązujące już na 
mocy innych przepisów krajowych lub 
unijnych, obejmują działanie systemów 
sztucznej inteligencji, uznaje się, że 
wypełniono obowiązek ubezpieczenia się 
w związku z działaniem systemów 
sztucznej inteligencji, przy założeniu że 
odnośne, obowiązujące ubezpieczenie 
obowiązkowe pokrywa kwoty i zakres 
odszkodowania, o których mowa w art. 5 i 
6 niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Or. en

Poprawka 327
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka



PE652.518v01-00 40/92 AM\1206225PL.docx

PL

4. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem zadba o zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej, która będzie adekwatna w 
odniesieniu do kwoty i zakresu 
odszkodowania, a o których mowa w art. 5 
i 6 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
można uznać, że obowiązkowe systemy 
ubezpieczeniowe, obowiązujące już na 
mocy innych przepisów krajowych lub 
unijnych, obejmują działanie systemów 
sztucznej inteligencji, uznaje się, że 
wypełniono obowiązek ubezpieczenia się 
w związku z działaniem systemów 
sztucznej inteligencji, przy założeniu że 
odnośne, obowiązujące ubezpieczenie 
obowiązkowe pokrywa kwoty i zakres 
odszkodowania, o których mowa w art. 5 i 
6 niniejszego rozporządzenia.

4. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem zadba o zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej. Jeżeli można uznać, że 
obowiązkowe systemy ubezpieczeniowe, 
obowiązujące już na mocy innych 
przepisów krajowych lub unijnych, 
obejmują działanie systemów sztucznej 
inteligencji, uznaje się, że wypełniono 
obowiązek ubezpieczenia się w związku z 
działaniem systemów sztucznej 
inteligencji.

Or. de

Poprawka 328
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem zadba o zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej, która będzie adekwatna w 
odniesieniu do kwoty i zakresu 
odszkodowania, a o których mowa w art. 5 
i 6 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
można uznać, że obowiązkowe systemy 
ubezpieczeniowe, obowiązujące już na 
mocy innych przepisów krajowych lub 
unijnych, obejmują działanie systemów 
sztucznej inteligencji, uznaje się, że 
wypełniono obowiązek ubezpieczenia się 
w związku z działaniem systemów 
sztucznej inteligencji, przy założeniu że 

4. Operator systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem zadba o zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej, która będzie adekwatna w 
odniesieniu do zakresu odszkodowania, a o 
którym mowa w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli można uznać, że 
obowiązkowe systemy ubezpieczeniowe, 
obowiązujące już na mocy innych 
przepisów krajowych lub unijnych, 
obejmują działanie systemów sztucznej 
inteligencji, uznaje się, że wypełniono 
obowiązek ubezpieczenia się w związku z 
działaniem systemów sztucznej 
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odnośne, obowiązujące ubezpieczenie 
obowiązkowe pokrywa kwoty i zakres 
odszkodowania, o których mowa w art. 5 i 
6 niniejszego rozporządzenia.

inteligencji.

Or. en

Poprawka 329
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji obarczony wysokim 
ryzykiem zadba o zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej, która będzie adekwatna w 
odniesieniu do kwoty i zakresu 
odszkodowania, a o których mowa w art. 5 
i 6 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
można uznać, że obowiązkowe systemy 
ubezpieczeniowe, obowiązujące już na 
mocy innych przepisów krajowych lub 
unijnych, obejmują działanie systemów 
sztucznej inteligencji, uznaje się, że 
wypełniono obowiązek ubezpieczenia się 
w związku z działaniem systemów 
sztucznej inteligencji, przy założeniu że 
odnośne, obowiązujące ubezpieczenie 
obowiązkowe pokrywa kwoty i zakres 
odszkodowania, o których mowa w art. 5 i 
6 niniejszego rozporządzenia.

4. Operator systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem zadba o zawarcie polisy 
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności 
cywilnej, która będzie adekwatna w 
odniesieniu do kwoty i zakresu 
odszkodowania, a o których mowa w art. 5 
i 6 niniejszego rozporządzenia. Jeżeli 
można uznać, że obowiązkowe systemy 
ubezpieczeniowe, obowiązujące już na 
mocy innych przepisów krajowych lub 
unijnych, obejmują działanie systemów 
sztucznej inteligencji, uznaje się, że 
wypełniono obowiązek ubezpieczenia się 
w związku z działaniem systemów 
sztucznej inteligencji, przy założeniu że 
odnośne, obowiązujące ubezpieczenie 
obowiązkowe pokrywa kwoty i zakres 
odszkodowania, o których mowa w art. 5 i 
6 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 330
Sergey Lagodinsky, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. Taki system ubezpieczenia od 
odpowiedzialności jest uzupełniony 
funduszem, aby możliwe było 
dokonywanie napraw szkód w 
przypadkach, które nie są objęte 
ubezpieczeniem.

Or. en

Poprawka 331
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Niniejsze rozporządzenie ma 
charakter nadrzędny wobec krajowych 
systemów odpowiedzialności w przypadku 
sprzecznej klasyfikacji systemów sztucznej 
inteligencji jako objętych 
odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka.

skreśla się

Or. en

Poprawka 332
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Niniejsze rozporządzenie ma 
charakter nadrzędny wobec krajowych 
systemów odpowiedzialności w przypadku 
sprzecznej klasyfikacji systemów sztucznej 
inteligencji jako objętych 
odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka.

5. Niniejsze rozporządzenie ma 
charakter nadrzędny wobec krajowych 
systemów odpowiedzialności w przypadku 
sprzecznej klasyfikacji systemów sztucznej 
inteligencji jako objętych 
odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka, w 
zakresie, w jakim zapewnia ono 
korzystniejsze przepisy poszkodowanym 
oraz w odniesieniu do praw 
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konsumentów.

Or. en

Poprawka 333
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. Przepisom przewidzianym w art. 4 
nie można przeciwstawiać warunków 
umownych.

Or. en

Poprawka 334
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Kwota odszkodowania Kwota i zakres odszkodowania

Or. en

Poprawka 335
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Kwota odszkodowania Pełne odszkodowanie z tytułu szkód

Or. en
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Poprawka 336
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji, obarczony wysokim 
ryzykiem, którego – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności za szkody wypłaci 
odszkodowanie:

1. Operator systemu sztucznej 
inteligencji, obarczonego wysokim 
ryzykiem, którego – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności za szkody wypłaci 
odszkodowanie zgodnie z krajowymi 
przepisami w sprawie obliczania kwoty 
odszkodowań.

Or. en

Poprawka 337
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji, obarczony wysokim 
ryzykiem, którego – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności za szkody wypłaci 
odszkodowanie:

1. Wysokość odszkodowania za 
szkody, za które – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności podmiot wdrażający 
system sztucznej inteligencji, obarczony 
wysokim ryzykiem, jest określona 
właściwymi regulacjami krajowymi.

Or. de

Poprawka 338
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka
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1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji, obarczony wysokim 
ryzykiem, którego – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności za szkody wypłaci 
odszkodowanie:

1. Podmiot obsługujący lub 
kontrolujący system sztucznej inteligencji, 
którego – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności za szkody wypłaci 
pełne odszkodowanie za wszelkie 
wyrządzone szkody.

Or. en

Poprawka 339
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji, obarczony wysokim 
ryzykiem, którego – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności za szkody wypłaci 
odszkodowanie:

1. Operator systemu sztucznej 
inteligencji, obarczonego wysokim 
ryzykiem, którego – na mocy niniejszego 
rozporządzenia – pociągnięto do 
odpowiedzialności za szkody wypłaci 
odszkodowanie:

Or. en

Poprawka 340
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dziesięciu milionów euro w przypadku 
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, lub 
okaleczenia jednej osoby lub większej 
liczby osób w wyniku tego samego 
działania tego samego systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 341
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dziesięciu milionów euro w przypadku 
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, lub 
okaleczenia jednej osoby lub większej 
liczby osób w wyniku tego samego 
działania tego samego systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem;

skreśla się

Or. en

Poprawka 342
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dziesięciu milionów euro w przypadku 
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, lub 
okaleczenia jednej osoby lub większej 
liczby osób w wyniku tego samego 
działania tego samego systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem;

skreśla się

Or. de

Poprawka 343
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
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Projekt rezolucji Poprawka

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dziesięciu milionów euro w przypadku 
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, lub 
okaleczenia jednej osoby lub większej 
liczby osób w wyniku tego samego 
działania tego samego systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem;

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dziesięciu milionów euro w przypadku 
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, lub 
okaleczenia bądź naruszenia integralności 
psychicznej jednej osoby lub większej 
liczby osób w wyniku tego samego 
działania tego samego systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem;

Or. fr

Poprawka 344
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dziesięciu milionów euro w przypadku 
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, lub 
okaleczenia jednej osoby lub większej 
liczby osób w wyniku tego samego 
działania tego samego systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem;

a) do kwoty całkowitej wynoszącej co 
najmniej dziesięć milionów euro w 
przypadku śmierci lub uszczerbku na 
zdrowiu, lub okaleczenia jednej osoby lub 
większej liczby osób w związku z tym 
samym systemem sztucznej inteligencji 
obarczonym wysokim ryzykiem;

Or. en

Poprawka 345
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dziesięciu milionów euro w przypadku 
śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, lub 

a) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku śmierci 
lub uszczerbku na zdrowiu, lub 
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okaleczenia jednej osoby lub większej 
liczby osób w wyniku tego samego 
działania tego samego systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem;

okaleczenia jednej osoby w wyniku 
pojedynczego działania jednego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem;

Or. en

Poprawka 346
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku szkód 
materialnych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
lub większej liczby osób w wyniku tego 
samego działania tego samego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia 
nie przekracza wartości 500 EUR.

skreśla się

Or. en

Poprawka 347
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku szkód 

skreśla się



AM\1206225PL.docx 49/92 PE652.518v01-00

PL

materialnych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
lub większej liczby osób w wyniku tego 
samego działania tego samego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia 
nie przekracza wartości 500 EUR.

Or. de

Poprawka 348
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku szkód 
materialnych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
lub większej liczby osób w wyniku tego 
samego działania tego samego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia 
nie przekracza wartości 500 EUR.

skreśla się

Or. en

Poprawka 349



PE652.518v01-00 50/92 AM\1206225PL.docx

PL

Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku szkód 
materialnych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
lub większej liczby osób w wyniku tego 
samego działania tego samego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia nie 
przekracza wartości 500 EUR.

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku 
krzywdy lub szkód materialnych, w tym 
zniszczenia kilku przedmiotów należących 
do jednej osoby lub większej liczby osób w 
wyniku tego samego działania tego samego 
systemu sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia nie 
przekracza wartości 500 EUR.

Or. fr

Poprawka 350
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku szkód 
materialnych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
lub większej liczby osób w wyniku tego 
samego działania tego samego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
jednego miliona euro w przypadku szkód 
materialnych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
w wyniku pojedynczego działania jednego 
systemu sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem, lub istotnych szkód 
niematerialnych; jeżeli na mocy zawartej 
umowy poszkodowany ma również prawo 
do wystąpienia z roszczeniem w stosunku 
do operatora, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
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odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia nie 
przekracza wartości 500 EUR.

całkowita wartość zniszczonego mienia nie 
przekracza wartości 500 EUR.

Or. en

Poprawka 351
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) do maksymalnej kwoty całkowitej 
dwóch milionów euro w przypadku szkód 
materialnych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
lub większej liczby osób w wyniku tego 
samego działania tego samego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia nie 
przekracza wartości 500 EUR.

b) do kwoty całkowitej wynoszącej co 
najmniej dwa miliony euro w przypadku 
szkód materialnych lub uszkodzenia 
danych, w tym zniszczenia kilku 
przedmiotów należących do jednej osoby 
lub większej liczby osób w wyniku tego 
samego działania tego samego systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem; jeżeli na mocy 
zawartej umowy poszkodowany ma 
również prawo do wystąpienia z 
roszczeniem w stosunku do podmiotu 
wdrażającego, na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wypłaca się 
odszkodowania, w przypadku gdy 
całkowita wartość zniszczonego mienia nie 
przekracza wartości 100 EUR.

Or. en

Poprawka 352
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W przypadku gdy łączne 
odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone kilku osobom poszkodowanym 

skreśla się
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w wyniku tego samego działania tego 
samego systemu sztucznej inteligencji 
obarczonego wysokim ryzykiem 
przekracza maksymalne kwoty całkowite 
przewidziane w ust. 1, kwoty wypłacane 
każdej z osób zostaną proporcjonalnie 
zmniejszone, tak by łączna kwota 
odszkodowania nie przekroczyła 
maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 
1.

Or. de

Poprawka 353
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W przypadku gdy łączne 
odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone kilku osobom poszkodowanym 
w wyniku tego samego działania tego 
samego systemu sztucznej inteligencji 
obarczonego wysokim ryzykiem 
przekracza maksymalne kwoty całkowite 
przewidziane w ust. 1, kwoty wypłacane 
każdej z osób zostaną proporcjonalnie 
zmniejszone, tak by łączna kwota 
odszkodowania nie przekroczyła 
maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 
1.

skreśla się

Or. fr

Poprawka 354
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka
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2. W przypadku gdy łączne 
odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone kilku osobom poszkodowanym 
w wyniku tego samego działania tego 
samego systemu sztucznej inteligencji 
obarczonego wysokim ryzykiem 
przekracza maksymalne kwoty całkowite 
przewidziane w ust. 1, kwoty wypłacane 
każdej z osób zostaną proporcjonalnie 
zmniejszone, tak by łączna kwota 
odszkodowania nie przekroczyła 
maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 
1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 355
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W przypadku gdy łączne 
odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone kilku osobom poszkodowanym 
w wyniku tego samego działania tego 
samego systemu sztucznej inteligencji 
obarczonego wysokim ryzykiem 
przekracza maksymalne kwoty całkowite 
przewidziane w ust. 1, kwoty wypłacane 
każdej z osób zostaną proporcjonalnie 
zmniejszone, tak by łączna kwota 
odszkodowania nie przekroczyła 
maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 
1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 356
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 5 – ustęp 1 – punkt 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. W przypadku gdy łączne 
odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone kilku osobom poszkodowanym 
w wyniku tego samego działania tego 
samego systemu sztucznej inteligencji 
obarczonego wysokim ryzykiem 
przekracza maksymalne kwoty całkowite 
przewidziane w ust. 1, kwoty wypłacane 
każdej z osób zostaną proporcjonalnie 
zmniejszone, tak by łączna kwota 
odszkodowania nie przekroczyła 
maksymalnej kwoty przewidzianej w ust. 
1.

skreśla się

Or. en

Poprawka 357
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Zakres odszkodowania
1. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający, 
odpowiedzialny za okaleczenie skutkujące 
śmiercią poszkodowanego, jest wyliczane 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. a) – w oparciu o koszty leczenia, 
które poniósł poszkodowany przed 
śmiercią, oraz o szkody majątkowe 
poniesione przed śmiercią w związku z 
zaprzestaniem lub ograniczeniem 
możliwości zarobkowania lub wzrostem 
potrzeb w związku ze szkodami 
poniesionymi przed śmiercią. Pociągnięty 
do odpowiedzialności podmiot wdrażający 
winien poza tym zwrócić koszty pochówku 
poszkodowanego stronie, która poniosła te 
wydatki.
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Jeżeli w momencie zajścia, które 
spowodowało szkody, a w konsekwencji 
doprowadziło do śmierci, poszkodowany 
pozostawał w związku ze stroną trzecią i 
był prawnie zobowiązany do jej 
utrzymywania, odpowiedzialny podmiot 
wdrażający będzie łożył na utrzymanie 
strony trzeciej w zakresie, w którym do 
ponoszenia tych kosztów byłby 
zobowiązany poszkodowany, przez okres 
odpowiadający średniej długości życia 
osoby w tym wieku i w podobnym stanie. 
Podmiot wdrażający będzie również 
pokrywał koszty utrzymania strony 
trzeciej, jeżeli w momencie zdarzenia 
została ona już poczęta, ale jeszcze się nie 
narodziła.
2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający 
odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu 
lub okaleczenie poszkodowanego 
obejmuje – w ramach kwoty przewidzianej 
w art. 5 ust. 1 lit. b) – zwrot kosztów 
związanego ze szkodą leczenia, jak 
również zwrot szkód materialnych, które 
poszkodowany poniósł w wyniku 
czasowego zawieszenia, ograniczenia lub 
całkowitego ustania możliwości 
zarobkowania lub wynikającego z 
poniesionych szkód, potwierdzonego 
orzeczeniem lekarskim wzrostu potrzeb.

Or. de

Poprawka 358
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 6 skreśla się
Zakres odszkodowania
1. Odszkodowanie, które ma zostać 
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wypłacone przez podmiot wdrażający, 
odpowiedzialny za okaleczenie skutkujące 
śmiercią poszkodowanego, jest wyliczane 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. a) – w oparciu o koszty leczenia, 
które poniósł poszkodowany przed 
śmiercią, oraz o szkody majątkowe 
poniesione przed śmiercią w związku z 
zaprzestaniem lub ograniczeniem 
możliwości zarobkowania lub wzrostem 
potrzeb w związku ze szkodami 
poniesionymi przed śmiercią. Pociągnięty 
do odpowiedzialności podmiot wdrażający 
winien poza tym zwrócić koszty pochówku 
poszkodowanego stronie, która poniosła te 
wydatki.
Jeżeli w momencie zajścia, które 
spowodowało szkody, a w konsekwencji 
doprowadziło do śmierci, poszkodowany 
pozostawał w związku ze stroną trzecią i 
był prawnie zobowiązany do jej 
utrzymywania, odpowiedzialny podmiot 
wdrażający będzie łożył na utrzymanie 
strony trzeciej w zakresie, w którym do 
ponoszenia tych kosztów byłby 
zobowiązany poszkodowany, przez okres 
odpowiadający średniej długości życia 
osoby w tym wieku i w podobnym stanie. 
Podmiot wdrażający będzie również 
pokrywał koszty utrzymania strony 
trzeciej, jeżeli w momencie zdarzenia 
została ona już poczęta, ale jeszcze się nie 
narodziła.
2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający 
odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu 
lub okaleczenie poszkodowanego 
obejmuje – w ramach kwoty przewidzianej 
w art. 5 ust. 1 lit. b) – zwrot kosztów 
związanego ze szkodą leczenia, jak 
również zwrot szkód materialnych, które 
poszkodowany poniósł w wyniku 
czasowego zawieszenia, ograniczenia lub 
całkowitego ustania możliwości 
zarobkowania lub wynikającego z 
poniesionych szkód, potwierdzonego 
orzeczeniem lekarskim wzrostu potrzeb.
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Or. en

Poprawka 359
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający, 
odpowiedzialny za okaleczenie skutkujące 
śmiercią poszkodowanego, jest wyliczane 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. a) – w oparciu o koszty leczenia, 
które poniósł poszkodowany przed 
śmiercią, oraz o szkody majątkowe 
poniesione przed śmiercią w związku z 
zaprzestaniem lub ograniczeniem 
możliwości zarobkowania lub wzrostem 
potrzeb w związku ze szkodami 
poniesionymi przed śmiercią. Pociągnięty 
do odpowiedzialności podmiot wdrażający 
winien poza tym zwrócić koszty pochówku 
poszkodowanego stronie, która poniosła te 
wydatki.

1. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez operatora, 
odpowiedzialny za okaleczenie skutkujące 
śmiercią poszkodowanego, jest wyliczane 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. a) – w oparciu o koszty leczenia, 
które poniósł poszkodowany przed 
śmiercią, oraz o szkody majątkowe 
poniesione przed śmiercią w związku z 
zaprzestaniem lub ograniczeniem 
możliwości zarobkowania lub wzrostem 
potrzeb w związku ze szkodami 
poniesionymi przed śmiercią. Pociągnięty 
do odpowiedzialności operator winien 
poza tym zwrócić koszty pochówku 
poszkodowanego stronie, która poniosła te 
wydatki.

Or. en

Poprawka 360
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

1. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający, 
odpowiedzialny za okaleczenie skutkujące 
śmiercią poszkodowanego, jest wyliczane 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. a) – w oparciu o koszty leczenia, 
które poniósł poszkodowany przed 

1. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot odpowiedzialny 
za okaleczenie skutkujące śmiercią 
poszkodowanego, jest wyliczane – w 
ramach kwoty przewidzianej w art. 5 ust. 1 
lit. a) – w oparciu o koszty leczenia, które 
poniósł poszkodowany przed śmiercią, 
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śmiercią, oraz o szkody majątkowe 
poniesione przed śmiercią w związku z 
zaprzestaniem lub ograniczeniem 
możliwości zarobkowania lub wzrostem 
potrzeb w związku ze szkodami 
poniesionymi przed śmiercią. Pociągnięty 
do odpowiedzialności podmiot wdrażający 
winien poza tym zwrócić koszty pochówku 
poszkodowanego stronie, która poniosła te 
wydatki.

oraz o szkody majątkowe poniesione przed 
śmiercią w związku z zaprzestaniem lub 
ograniczeniem możliwości zarobkowania 
lub wzrostem potrzeb w związku ze 
szkodami poniesionymi przed śmiercią. 
Pociągnięty do odpowiedzialności operator 
winien poza tym zwrócić koszty pochówku 
poszkodowanego stronie, która poniosła te 
wydatki.

Or. en

Poprawka 361
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Jeżeli w momencie zajścia, które 
spowodowało szkody, a w konsekwencji 
doprowadziło do śmierci, poszkodowany 
pozostawał w związku ze stroną trzecią i 
był prawnie zobowiązany do jej 
utrzymywania, odpowiedzialny podmiot 
wdrażający będzie łożył na utrzymanie 
strony trzeciej w zakresie, w którym do 
ponoszenia tych kosztów byłby 
zobowiązany poszkodowany, przez okres 
odpowiadający średniej długości życia 
osoby w tym wieku i w podobnym stanie. 
Podmiot wdrażający będzie również 
pokrywał koszty utrzymania strony 
trzeciej, jeżeli w momencie zdarzenia 
została ona już poczęta, ale jeszcze się nie 
narodziła.

Jeżeli w momencie zajścia, które 
spowodowało szkody, a w konsekwencji 
doprowadziło do śmierci, poszkodowany 
pozostawał w związku ze stroną trzecią i 
był prawnie zobowiązany do jej 
utrzymywania, odpowiedzialny operator 
będzie łożył na utrzymanie strony trzeciej 
w zakresie, w którym do ponoszenia tych 
kosztów byłby zobowiązany 
poszkodowany, przez okres odpowiadający 
średniej długości życia osoby w tym wieku 
i w podobnym stanie. Operator będzie 
również pokrywał koszty utrzymania 
strony trzeciej, jeżeli w momencie 
zdarzenia została ona już poczęta, ale 
jeszcze się nie narodziła.

Or. en

Poprawka 362
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Jeżeli w momencie zajścia, które 
spowodowało szkody, a w konsekwencji 
doprowadziło do śmierci, poszkodowany 
pozostawał w związku ze stroną trzecią i 
był prawnie zobowiązany do jej 
utrzymywania, odpowiedzialny podmiot 
wdrażający będzie łożył na utrzymanie 
strony trzeciej w zakresie, w którym do 
ponoszenia tych kosztów byłby 
zobowiązany poszkodowany, przez okres 
odpowiadający średniej długości życia 
osoby w tym wieku i w podobnym stanie. 
Podmiot wdrażający będzie również 
pokrywał koszty utrzymania strony 
trzeciej, jeżeli w momencie zdarzenia 
została ona już poczęta, ale jeszcze się nie 
narodziła.

Jeżeli w momencie zajścia, które 
spowodowało szkody, a w konsekwencji 
doprowadziło do śmierci, poszkodowany 
pozostawał w związku ze stroną trzecią i 
był prawnie zobowiązany do jej 
utrzymywania, odpowiedzialny operator 
będzie łożył na utrzymanie strony trzeciej 
w zakresie, w którym do ponoszenia tych 
kosztów byłby zobowiązany 
poszkodowany, przez okres odpowiadający 
średniej długości życia osoby w tym wieku 
i w podobnym stanie. Operator będzie 
również pokrywał koszty utrzymania 
strony trzeciej, jeżeli w momencie 
zdarzenia została ona już poczęta, ale 
jeszcze się nie narodziła.

Or. en

Poprawka 363
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający 
odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu 
lub okaleczenie poszkodowanego obejmuje 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. b) – zwrot kosztów związanego 
ze szkodą leczenia, jak również zwrot 
szkód materialnych, które poszkodowany 
poniósł w wyniku czasowego zawieszenia, 
ograniczenia lub całkowitego ustania 
możliwości zarobkowania lub 
wynikającego z poniesionych szkód, 
potwierdzonego orzeczeniem lekarskim 
wzrostu potrzeb.

2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający 
odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu 
lub okaleczenie bądź naruszenie 
integralności psychicznej 
poszkodowanego obejmuje – w ramach 
kwoty przewidzianej w art. 5 ust. 1 lit. b) – 
zwrot kosztów związanego ze szkodą 
leczenia, jak również zwrot szkód 
materialnych, które poszkodowany poniósł 
w wyniku czasowego zawieszenia, 
ograniczenia lub całkowitego ustania 
możliwości zarobkowania lub 
wynikającego z poniesionych szkód, 
potwierdzonego orzeczeniem lekarskim 
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wzrostu potrzeb.

Or. fr

Poprawka 364
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający 
odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu 
lub okaleczenie poszkodowanego obejmuje 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. b) – zwrot kosztów związanego 
ze szkodą leczenia, jak również zwrot 
szkód materialnych, które poszkodowany 
poniósł w wyniku czasowego zawieszenia, 
ograniczenia lub całkowitego ustania 
możliwości zarobkowania lub 
wynikającego z poniesionych szkód, 
potwierdzonego orzeczeniem lekarskim 
wzrostu potrzeb.

2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez operatora 
odpowiedzialnego za uszczerbek na 
zdrowiu lub okaleczenie poszkodowanego 
obejmuje – w ramach kwoty przewidzianej 
w art. 5 ust. 1 lit. b) – zwrot kosztów 
związanego ze szkodą leczenia, jak 
również zwrot szkód materialnych, które 
poszkodowany poniósł w wyniku 
czasowego zawieszenia, ograniczenia lub 
całkowitego ustania możliwości 
zarobkowania lub wynikającego z 
poniesionych szkód, potwierdzonego 
orzeczeniem lekarskim wzrostu potrzeb.

Or. en

Poprawka 365
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 6 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez podmiot wdrażający 
odpowiedzialny za uszczerbek na zdrowiu 
lub okaleczenie poszkodowanego obejmuje 
– w ramach kwoty przewidzianej w art. 5 
ust. 1 lit. b) – zwrot kosztów związanego 
ze szkodą leczenia, jak również zwrot 
szkód materialnych, które poszkodowany 

2. Odszkodowanie, które ma zostać 
wypłacone przez operatora 
odpowiedzialnego za uszczerbek na 
zdrowiu lub okaleczenie poszkodowanego 
obejmuje – w ramach kwoty przewidzianej 
w art. 5 ust. 1 lit. b) – zwrot kosztów 
związanego ze szkodą leczenia, jak 
również zwrot szkód materialnych, które 
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poniósł w wyniku czasowego zawieszenia, 
ograniczenia lub całkowitego ustania 
możliwości zarobkowania lub 
wynikającego z poniesionych szkód, 
potwierdzonego orzeczeniem lekarskim 
wzrostu potrzeb.

poszkodowany poniósł w wyniku 
czasowego zawieszenia, ograniczenia lub 
całkowitego ustania możliwości 
zarobkowania lub wynikającego z 
poniesionych szkód, potwierdzonego 
orzeczeniem lekarskim wzrostu potrzeb.

Or. en

Poprawka 366
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących śmierci, uszczerbku na 
zdrowiu lub kalectwa zastosowanie ma 
specjalny okres przedawnienia o długości 
30 lat od daty powstania szkody.

1. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
zastosowanie ma specjalny okres 
przedawnienia o długości 30 lat od daty 
powstania szkody.

Or. en

Poprawka 367
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących śmierci, uszczerbku na 
zdrowiu lub kalectwa zastosowanie ma 
specjalny okres przedawnienia o długości 
30 lat od daty powstania szkody.

1. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących śmierci, uszczerbku na 
zdrowiu lub kalectwa zastosowanie ma 
bezwzględny okres przedawnienia o 
długości 30 lat od daty powstania szkody.

Or. bg
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Poprawka 368
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących szkód materialnych 
zastosowanie ma specjalny okres 
przedawnienia o długości:

skreśla się

a) 10 lat od daty powstania szkody 
majątkowej lub
b) 30 lat od daty przeprowadzenia operacji 
z wykorzystaniem systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem, która następnie doprowadziła 
do zniszczenia własności 
poszkodowanego.
Spośród okresów przedawnienia, o 
których mowa w ust. 1, zastosowanie ma 
ten, który kończy się jako pierwszy.

Or. en

Poprawka 369
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących szkód materialnych 
zastosowanie ma specjalny okres 
przedawnienia o długości:

2. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących szkód materialnych lub 
istotnych szkód niematerialnych 
zastosowanie ma specjalny okres 
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przedawnienia o długości:

Or. en

Poprawka 370
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących szkód materialnych 
zastosowanie ma specjalny okres 
przedawnienia o długości:

2. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących szkód materialnych i innych 
praw zastosowanie ma specjalny okres 
przedawnienia o długości:

Or. en

Poprawka 371
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących szkód materialnych 
zastosowanie ma specjalny okres 
przedawnienia o długości:

2. Do roszczeń z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, wniesionych 
zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1, 
dotyczących szkód materialnych 
zastosowanie ma bezwzględny okres 
przedawnienia o długości:

Or. bg

Poprawka 372
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – litera a
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Projekt rezolucji Poprawka

a) 10 lat od daty powstania szkody 
majątkowej lub

a) 15 lat od daty powstania szkody 
majątkowej lub

Or. en

Poprawka 373
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) 30 lat od daty przeprowadzenia 
operacji z wykorzystaniem systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem, która następnie 
doprowadziła do zniszczenia własności 
poszkodowanego.

b) 30 lat od daty domniemanego 
przypadkowego przeprowadzenia operacji 
z wykorzystaniem systemu sztucznej 
inteligencji obarczonego wysokim 
ryzykiem, która następnie doprowadziła do 
zniszczenia własności poszkodowanego.

Or. en

Poprawka 374
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior, Svenja 
Hahn

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) 30 lat od daty przeprowadzenia 
operacji z wykorzystaniem systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem, która następnie 
doprowadziła do zniszczenia własności 
poszkodowanego.

b) 30 lat od daty przeprowadzenia 
operacji z wykorzystaniem systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem, która następnie 
doprowadziła do zniszczenia własności 
poszkodowanego lub istotnych szkód 
niematerialnych.

Or. en
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Poprawka 375
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) 30 lat od daty przeprowadzenia 
operacji z wykorzystaniem systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem, która następnie 
doprowadziła do zniszczenia własności 
poszkodowanego.

b) 40 lat od daty przeprowadzenia 
operacji z wykorzystaniem systemu 
sztucznej inteligencji obarczonego 
wysokim ryzykiem, która następnie 
doprowadziła do zniszczenia własności 
poszkodowanego.

Or. en

Poprawka 376
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Spośród okresów przedawnienia, o 
których mowa w ust. 1, zastosowanie ma 
ten, który kończy się jako pierwszy.

skreśla się

Or. en

Poprawka 377
Emil Radev

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 7 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Niniejszy artykuł nie narusza 
postanowień prawa krajowego w 
odniesieniu do zawieszenia lub 
przerwania okresu przedawnienia.

skreśla się

Or. bg
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Poprawka 378
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – rozdział 3 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Pozostałe systemy sztucznej inteligencji Należyta staranność

Or. en

Poprawka 379
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

Odpowiedzialność na zasadzie winy za 
pozostałe systemy sztucznej inteligencji

Obowiązki dochowania należytej 
staranności podmiotu obsługującego 
system

Or. en

Poprawka 380
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji, który nie został 
uznany za system obarczony wysokim 
ryzykiem na podstawie art. 3 lit. c) i w 
konsekwencji nie został umieszczony w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia, może być pociągany do 
odpowiedzialności na zasadzie winy za 
wszelkie szkody spowodowane przez 

1. Podmiot obsługujący system 
sztucznej inteligencji może być pociągany 
do odpowiedzialności na zasadzie winy za 
wszelkie szkody spowodowane przez 
fizyczne bądź wirtualne działanie, 
urządzenie lub proces, sterowane przez 
system sztucznej inteligencji.
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fizyczne bądź wirtualne działanie, 
urządzenie lub proces, sterowane przez 
system sztucznej inteligencji.

Or. en

Poprawka 381
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji, który nie został 
uznany za system obarczony wysokim 
ryzykiem na podstawie art. 3 lit. c) i w 
konsekwencji nie został umieszczony w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia, może być pociągany do 
odpowiedzialności na zasadzie winy za 
wszelkie szkody spowodowane przez 
fizyczne bądź wirtualne działanie, 
urządzenie lub proces, sterowane przez 
system sztucznej inteligencji.

1. Operator systemu sztucznej 
inteligencji, który nie został uznany za 
system obarczony wysokim ryzykiem na 
podstawie art. 3 lit. c) i w konsekwencji nie 
został umieszczony w wykazie załącznika 
do niniejszego rozporządzenia, może być 
pociągany do odpowiedzialności na 
zasadzie winy za wszelkie szkody 
spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub proces, 
sterowane przez system sztucznej 
inteligencji.

Or. en

Poprawka 382
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiot wdrażający system 
sztucznej inteligencji, który nie został 
uznany za system obarczony wysokim 
ryzykiem na podstawie art. 3 lit. c) i w 
konsekwencji nie został umieszczony w 
wykazie załącznika do niniejszego 
rozporządzenia, może być pociągany do 
odpowiedzialności na zasadzie winy za 

1. Operator systemu sztucznej 
inteligencji, który nie został uznany za 
system obarczony wysokim ryzykiem na 
podstawie art. 4 i w konsekwencji nie 
został umieszczony w wykazie załącznika 
do niniejszego rozporządzenia, może być 
pociągany do odpowiedzialności na 
zasadzie winy za wszelkie szkody 
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wszelkie szkody spowodowane przez 
fizyczne bądź wirtualne działanie, 
urządzenie lub proces, sterowane przez 
system sztucznej inteligencji.

spowodowane przez fizyczne bądź 
wirtualne działanie, urządzenie lub proces, 
sterowane przez system sztucznej 
inteligencji.

Or. en

Poprawka 383
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Podmiot wdrażający nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli może dowieść, że 
szkody powstały nie z jego winy, przy 
czym może skorzystać z następujących 
uzasadnień:

2. Domniemywa się winę operatora, 
chyba że może on dowieść, że szkody 
powstały nie z jego winy, przy czym może 
skorzystać z następujących uzasadnień:

Or. en

Poprawka 384
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Podmiot wdrażający nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli może dowieść, 
że szkody powstały nie z jego winy, przy 
czym może skorzystać z następujących 
uzasadnień:

2. Podmiot obsługujący system nie 
ponosi odpowiedzialności, jeżeli może 
dowieść, że szkody powstały nie z jego 
winy, przy czym może skorzystać z 
następujących uzasadnień:

Or. en

Poprawka 385
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
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Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

2. Podmiot wdrażający nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli może dowieść, 
że szkody powstały nie z jego winy, przy 
czym może skorzystać z następujących 
uzasadnień:

2. Operator nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli może dowieść, 
że szkody powstały nie z jego winy, przy 
czym może skorzystać z następujących 
uzasadnień:

Or. en

Poprawka 386
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2– litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) system sztucznej inteligencji został 
uruchomiony bez zgody podmiotu, a 
jednocześnie podjęto wszelkie rozsądne i 
niezbędne środki, by uniknąć takiego 
uruchomienia lub

skreśla się

Or. it

Poprawka 387
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a) system sztucznej inteligencji został 
uruchomiony bez zgody podmiotu, a 
jednocześnie podjęto wszelkie rozsądne i 
niezbędne środki, by uniknąć takiego 
uruchomienia lub

a) system sztucznej inteligencji został 
uruchomiony bez zgody podmiotu, a 
jednocześnie podjęto wszelkie rozsądne i 
niezbędne środki, by uniknąć takiego 
uruchomienia poza kontrolą operatora lub

Or. en
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Poprawka 388
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dochowano należytej staranności, 
dobierając odpowiedni system sztucznej 
inteligencji do danego zadania i 
umiejętności, uruchamiając go 
odpowiednio, nadzorując działanie i 
utrzymując go w dobrym stanie poprzez 
regularną instalację dostępnych 
aktualizacji.

b) dochowano należytej staranności 
przez wykonanie wszystkich poniższych 
działań: dobierając odpowiedni system 
sztucznej inteligencji do danego zadania i 
umiejętności, uruchamiając go 
odpowiednio, nadzorując działanie, 
dostarczając odpowiednio 
udokumentowane informacje i utrzymując 
go w dobrym stanie poprzez regularną 
instalację dostępnych aktualizacji.

Or. en

Poprawka 389
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) dochowano należytej staranności, 
dobierając odpowiedni system sztucznej 
inteligencji do danego zadania i 
umiejętności, uruchamiając go 
odpowiednio, nadzorując działanie i 
utrzymując go w dobrym stanie poprzez 
regularną instalację dostępnych 
aktualizacji.

b) bezwzględnie dochowano należytej 
staranności, dobierając odpowiedni system 
sztucznej inteligencji do danego zadania i 
umiejętności, uruchamiając go 
odpowiednio, nadzorując działanie i 
utrzymując go w dobrym stanie poprzez 
regularną instalację dostępnych 
aktualizacji.

Or. en

Poprawka 390
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2– akapit 1
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Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot wdrażający nie będzie w stanie 
uniknąć odpowiedzialności, stwierdzając, 
że szkoda została spowodowana 
autonomicznym działaniem systemu 
sztucznej inteligencji, autonomicznym 
działaniem urządzenia sterowanego takim 
systemem lub wskutek procesu opartego na 
takim systemie. Podmiot wdrażający nie 
odpowiada za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

Podmiot wdrażający nie będzie w stanie 
uniknąć odpowiedzialności, stwierdzając, 
że szkoda została spowodowana 
autonomicznym działaniem systemu 
sztucznej inteligencji, autonomicznym 
działaniem urządzenia sterowanego takim 
systemem lub wskutek procesu opartego na 
takim systemie.

Or. it

Poprawka 391
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot wdrażający nie będzie w stanie 
uniknąć odpowiedzialności, stwierdzając, 
że szkoda została spowodowana 
autonomicznym działaniem systemu 
sztucznej inteligencji, autonomicznym 
działaniem urządzenia sterowanego takim 
systemem lub wskutek procesu opartego na 
takim systemie. Podmiot wdrażający nie 
odpowiada za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

Podmiot obsługujący system nie będzie w 
stanie uniknąć odpowiedzialności, 
stwierdzając, że szkoda została 
spowodowana autonomicznym działaniem 
systemu sztucznej inteligencji, 
autonomicznym działaniem urządzenia 
sterowanego takim systemem lub wskutek 
procesu opartego na takim systemie.

Or. en

Poprawka 392
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka
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Podmiot wdrażający nie będzie w stanie 
uniknąć odpowiedzialności, stwierdzając, 
że szkoda została spowodowana 
autonomicznym działaniem systemu 
sztucznej inteligencji, autonomicznym 
działaniem urządzenia sterowanego takim 
systemem lub wskutek procesu opartego na 
takim systemie. Podmiot wdrażający nie 
odpowiada za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

Operator nie będzie w stanie uniknąć 
odpowiedzialności, stwierdzając, że szkoda 
została spowodowana autonomicznym 
działaniem systemu sztucznej inteligencji, 
autonomicznym działaniem urządzenia 
sterowanego takim systemem lub wskutek 
procesu opartego na takim systemie. 
Operator nie odpowiada za szkody 
spowodowane działaniem siły wyższej.

Or. en

Poprawka 393
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Podmiot wdrażający nie będzie w stanie 
uniknąć odpowiedzialności, stwierdzając, 
że szkoda została spowodowana 
autonomicznym działaniem systemu 
sztucznej inteligencji, autonomicznym 
działaniem urządzenia sterowanego takim 
systemem lub wskutek procesu opartego na 
takim systemie. Podmiot wdrażający nie 
odpowiada za szkody spowodowane 
działaniem siły wyższej.

Operator nie będzie w stanie uniknąć 
odpowiedzialności, stwierdzając, że szkoda 
została spowodowana autonomicznym 
działaniem systemu sztucznej inteligencji, 
autonomicznym działaniem urządzenia 
sterowanego takim systemem lub wskutek 
procesu opartego na takim systemie. 
Operator nie odpowiada za szkody 
spowodowane działaniem siły wyższej.

Or. en

Poprawka 394
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Podmiot wdrażający będzie mimo 
wszystko odpowiadał za wypłatę 
odszkodowania, jeżeli szkoda została 

3. Podmiot obsługujący system, jeżeli 
ponosi winę, będzie mimo wszystko 
odpowiadał za wypłatę odszkodowania, 
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spowodowana przez stronę trzecią, która 
zaingerowała w działanie systemu 
sztucznej inteligencji przez modyfikację 
jego funkcjonowania, ale nie można ustalić 
miejsca jej pobytu lub jest ona 
niewypłacalna.

jeżeli szkoda została spowodowana przez 
stronę trzecią, która zaingerowała w 
działanie systemu sztucznej inteligencji 
przez modyfikację jego funkcjonowania, 
ale nie można ustalić miejsca jej pobytu 
lub jest ona niewypłacalna.

Or. en

Poprawka 395
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Podmiot wdrażający będzie mimo 
wszystko odpowiadał za wypłatę 
odszkodowania, jeżeli szkoda została 
spowodowana przez stronę trzecią, która 
zaingerowała w działanie systemu 
sztucznej inteligencji przez modyfikację 
jego funkcjonowania, ale nie można ustalić 
miejsca jej pobytu lub jest ona 
niewypłacalna.

3. Operator będzie mimo wszystko 
odpowiadał za wypłatę odszkodowania, 
jeżeli szkoda została spowodowana przez 
stronę trzecią, która zaingerowała w 
działanie systemu sztucznej inteligencji 
przez modyfikację jego funkcjonowania 
lub skutków, ale nie można ustalić miejsca 
jej pobytu lub jest ona niewypłacalna.

Or. en

Poprawka 396
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Podmiot wdrażający będzie mimo 
wszystko odpowiadał za wypłatę 
odszkodowania, jeżeli szkoda została 
spowodowana przez stronę trzecią, która 
zaingerowała w działanie systemu 
sztucznej inteligencji przez modyfikację 
jego funkcjonowania, ale nie można ustalić 
miejsca jej pobytu lub jest ona 

3. Operator będzie mimo wszystko 
odpowiadał za wypłatę odszkodowania, 
jeżeli szkoda została spowodowana przez 
stronę trzecią, która zaingerowała w 
działanie systemu sztucznej inteligencji 
przez modyfikację jego funkcjonowania, 
ale nie można ustalić miejsca jej pobytu 
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niewypłacalna. lub jest ona niewypłacalna.

Or. en

Poprawka 397
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Na wniosek podmiotu 
wdrażającego producent systemu 
sztucznej inteligencji ma obowiązek 
współpracować z podmiotem w zakresie 
uzasadnionym powagą roszczenia w celu 
umożliwienia podmiotowi wdrażającemu 
udowodnienia, że nie ponosi winy za 
zaistniałą sytuację.

4. Podmiot kontrolujący system 
sztucznej inteligencji ma obowiązek 
współpracować z podmiotem 
obsługującym system lub poszkodowanym 
w zakresie uzasadnionym powagą 
roszczenia w celu umożliwienia 
podmiotowi obsługującemu system lub 
poszkodowanemu udowodnienia, że nie 
ponosi winy za zaistniałą sytuację.

Or. en

Poprawka 398
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Na wniosek podmiotu 
wdrażającego producent systemu sztucznej 
inteligencji ma obowiązek współpracować 
z podmiotem w zakresie uzasadnionym 
powagą roszczenia w celu umożliwienia 
podmiotowi wdrażającemu udowodnienia, 
że nie ponosi winy za zaistniałą sytuację.

4. Na wniosek operatora producent 
systemu sztucznej inteligencji ma 
obowiązek współpracować z operatorem 
oraz dostarczać mu informacje w zakresie 
uzasadnionym powagą roszczenia w celu 
umożliwienia operatorowi udowodnienia, 
że nie ponosi winy za zaistniałą sytuację.

Or. en

Poprawka 399
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Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 8 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Na wniosek podmiotu 
wdrażającego producent systemu sztucznej 
inteligencji ma obowiązek współpracować 
z podmiotem w zakresie uzasadnionym 
powagą roszczenia w celu umożliwienia 
podmiotowi wdrażającemu udowodnienia, 
że nie ponosi winy za zaistniałą sytuację.

4. Na wniosek operatora lub 
poszkodowanego producent systemu 
sztucznej inteligencji ma obowiązek 
współpracować z nimi w zakresie 
uzasadnionym powagą roszczenia w celu 
umożliwienia określenia 
odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 400
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 9

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 9 skreśla się
Przepisy krajowe w zakresie odszkodowań 
i okresu przedawnienia
Pod względem okresu przedawnienia, jak 
również kwot i zakresu odszkodowania 
roszczenia z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej wniesione na mocy postanowień 
art. 8 ust. 1 są regulowane przepisami 
państwa członkowskiego, w którym 
powstała szkoda.

Or. en

Poprawka 401
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 
odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność podmiotu 
wdrażającego. Podmiot wdrażający nie 
ponosi odpowiedzialności, jeżeli za 
powstałą szkodę odpowiada wyłącznie 
bądź w większości poszkodowany lub 
osoba, za którą on odpowiada.

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 
odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność operatora.

Or. en

Poprawka 402
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 
odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność podmiotu 
wdrażającego. Podmiot wdrażający nie 
ponosi odpowiedzialności, jeżeli za 
powstałą szkodę odpowiada wyłącznie 
bądź w większości poszkodowany lub 
osoba, za którą on odpowiada.

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 
odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność podmiotu 
obsługującego system. Podmiot 
obsługujący system nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli za powstałą 
szkodę odpowiada wyłącznie bądź w 
większości poszkodowany lub osoba, za 
którą on odpowiada.
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Or. en

Poprawka 403
Kosma Złotowski

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 
odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność podmiotu 
wdrażającego. Podmiot wdrażający nie 
ponosi odpowiedzialności, jeżeli za 
powstałą szkodę odpowiada wyłącznie 
bądź w większości poszkodowany lub 
osoba, za którą on odpowiada.

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 
odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność podmiotu 
wdrażającego. Podmiot wdrażający nie 
ponosi odpowiedzialności, jeżeli za 
powstałą szkodę odpowiada wyłącznie 
poszkodowany lub osoba, za którą on 
odpowiada.

Or. en

Poprawka 404
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 

1. Jeżeli szkoda powstała zarówno 
przez fizyczne bądź wirtualne działanie 
systemu sztucznej inteligencji, działanie 
urządzenia sterowanego takim systemem 
lub wskutek procesu opartego na takim 
systemie i wskutek działań podjętych przez 
poszkodowanego lub dowolną osobę, za 
której działania poszkodowany 
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odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność podmiotu 
wdrażającego. Podmiot wdrażający nie 
ponosi odpowiedzialności, jeżeli za 
powstałą szkodę odpowiada wyłącznie 
bądź w większości poszkodowany lub 
osoba, za którą on odpowiada.

odpowiadał, na mocy niniejszego 
rozporządzenia należy odpowiednio 
zmniejszyć odpowiedzialność operatora. 
Operator nie ponosi odpowiedzialności, 
jeżeli za powstałą szkodę odpowiada 
wyłącznie poszkodowany lub osoba, za 
którą on odpowiada.

Or. en

Poprawka 405
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Pociągnięty do odpowiedzialności 
podmiot wdrażający może korzystać z 
danych wygenerowanych przez system 
sztucznej inteligencji, by udowodnić, że 
poszkodowany również ponosi 
odpowiedzialność.

2. Pociągnięty do odpowiedzialności 
operator może korzystać z danych 
wygenerowanych przez system sztucznej 
inteligencji, by udowodnić, że 
poszkodowany również ponosi 
odpowiedzialność, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/679 i innymi 
właściwymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych. Poszkodowany również 
może korzystać z tych danych w celu 
udowodnienia lub sprecyzowania 
roszczenia o odszkodowanie.

Or. en

Poprawka 406
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Pociągnięty do odpowiedzialności 
podmiot wdrażający może korzystać z 
danych wygenerowanych przez system 

2. Pociągnięty do odpowiedzialności 
podmiot obsługujący system może 
korzystać z danych wygenerowanych przez 
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sztucznej inteligencji, by udowodnić, że 
poszkodowany również ponosi 
odpowiedzialność.

system sztucznej inteligencji, by 
udowodnić, że poszkodowany również 
ponosi odpowiedzialność. To samo prawo 
przysługuje poszkodowanemu. 
Korzystanie z tych danych odbywa się 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 
danych.

Or. en

Poprawka 407
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 10 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Pociągnięty do odpowiedzialności 
podmiot wdrażający może korzystać z 
danych wygenerowanych przez system 
sztucznej inteligencji, by udowodnić, że 
poszkodowany również ponosi 
odpowiedzialność.

2. Pociągnięty do odpowiedzialności 
operator i poszkodowany mogą korzystać 
z danych wygenerowanych przez system 
sztucznej inteligencji, by udowodnić, że 
poszkodowany również ponosi 
odpowiedzialność, bez uszczerbku dla 
przepisów rozporządzenia (UE) 2016/679.

Or. en

Poprawka 408
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 11 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Jeżeli system sztucznej inteligencji był 
wdrażany przez kilka podmiotów, 
odpowiadają one solidarnie. Jeżeli jeden z 
podmiotów wdrażających jest również 
producentem systemu sztucznej 
inteligencji, niniejsze rozporządzenie ma 
charakter nadrzędny wobec dyrektywy ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Jeżeli system sztucznej inteligencji był 
obsługiwany przez kilku operatorów, 
odpowiadają one solidarnie. Jeżeli jeden z 
operatorów jest również producentem 
systemu sztucznej inteligencji, niniejsze 
rozporządzenie ma charakter nadrzędny 
wobec dyrektywy ws. odpowiedzialności 
za produkty wadliwe, o ile poziom ochrony 
konsumenta i poszkodowanego nie jest 
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niższy od poziomu ochrony, o którym 
mowa w dyrektywie ws. odpowiedzialności 
za produkty wadliwe.

Or. en

Poprawka 409
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 11 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Jeżeli system sztucznej inteligencji był 
wdrażany przez kilka podmiotów, 
odpowiadają one solidarnie. Jeżeli jeden z 
podmiotów wdrażających jest również 
producentem systemu sztucznej 
inteligencji, niniejsze rozporządzenie ma 
charakter nadrzędny wobec dyrektywy ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Jeżeli system sztucznej inteligencji był 
obsługiwany przez kilka podmiotów 
obsługujących i kontrolujących system, 
odpowiadają one solidarnie.

Or. en

Poprawka 410
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 11 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Jeżeli system sztucznej inteligencji był 
wdrażany przez kilka podmiotów, 
odpowiadają one solidarnie. Jeżeli jeden z 
podmiotów wdrażających jest również 
producentem systemu sztucznej 
inteligencji, niniejsze rozporządzenie ma 
charakter nadrzędny wobec dyrektywy ws. 
odpowiedzialności za produkty wadliwe.

Jeżeli system sztucznej inteligencji był 
obsługiwany przez kilku operatorów, 
odpowiadają one solidarnie. Jeżeli jeden z 
operatorów jest również producentem 
systemu sztucznej inteligencji, niniejsze 
rozporządzenie ma charakter nadrzędny 
wobec dyrektywy ws. odpowiedzialności 
za produkty wadliwe.

Or. en
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Poprawka 411
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiotowi wdrażającemu nie 
przysługuje prawo do regresu, chyba że 
poszkodowany, któremu na mocy 
niniejszego rozporządzenia przysługuje 
odszkodowanie, otrzymał pełną kwotę 
odszkodowania.

1. Podmiotowi obsługującemu i 
kontrolującemu system nie przysługuje 
prawo do regresu, chyba że poszkodowany, 
któremu na mocy niniejszego 
rozporządzenia przysługuje 
odszkodowanie, otrzymał pełną kwotę 
odszkodowania.

Or. en

Poprawka 412
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiotowi wdrażającemu nie 
przysługuje prawo do regresu, chyba że 
poszkodowany, któremu na mocy 
niniejszego rozporządzenia przysługuje 
odszkodowanie, otrzymał pełną kwotę 
odszkodowania.

1. Operatorowi nie przysługuje prawo 
do regresu, chyba że poszkodowany, 
któremu na mocy niniejszego 
rozporządzenia przysługuje 
odszkodowanie, otrzymał pełną kwotę 
odszkodowania.

Or. en

Poprawka 413
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Podmiotowi wdrażającemu nie 
przysługuje prawo do regresu, chyba że 

1. Operatorowi nie przysługuje prawo 
do regresu, chyba że poszkodowany, 
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poszkodowany, któremu na mocy 
niniejszego rozporządzenia przysługuje 
odszkodowanie, otrzymał pełną kwotę 
odszkodowania.

któremu na mocy niniejszego 
rozporządzenia przysługuje 
odszkodowanie, otrzymał pełną kwotę 
odszkodowania.

Or. en

Poprawka 414
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W przypadku gdy podmiot 
wdrażający ponosi wobec 
poszkodowanego odpowiedzialność 
solidarnie z innymi podmiotami 
wdrażającymi i – na mocy art. 4 ust. 1 lub 
art. 8 ust. 1 – wypłacił poszkodowanemu 
pełne odszkodowanie, ma prawo odzyskać 
część tego odszkodowania, która przypada 
proporcjonalnie na pozostałe podmioty, od 
tych podmiotów. Jeżeli nie ustalono 
inaczej, odpowiedzialne solidarnie 
podmioty wdrażające są zobowiązane do 
wypłacenia odszkodowania w równych 
częściach. Jeżeli od odpowiedzialnego 
solidarnie podmiotu wdrażającego nie 
można uzyskać jego części odszkodowania 
wynikającego z odpowiedzialności 
solidarnej, kwotę tę pokrywają pozostałe 
podmioty wdrażające. Odpowiedzialny 
solidarnie podmiot wdrażający, który 
wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu 
i zażąda zwrotu uiszczonego 
odszkodowania od pozostałych 
odpowiedzialnych solidarnie podmiotów 
wdrażających, wstępuje na zasadzie 
subrogacji w prawa poszkodowanego do 
roszczeń z tytułu odszkodowania wobec 
pozostałych podmiotów wdrażających. 
Regres nie zachodzi ze szkodą dla 
pierwotnego roszczenia.

2. W przypadku gdy podmiot 
obsługujący i kontrolujący system 
ponoszą wobec poszkodowanego 
odpowiedzialność solidarnie z innymi 
operatorami i – na mocy art. 4 ust. 1 lub 
art. 8 ust. 1 – wypłacili poszkodowanemu 
pełne odszkodowanie, mają prawo 
odzyskać część tego odszkodowania, która 
przypada proporcjonalnie na pozostałych 
operatorów, od tych operatorów. Jeżeli nie 
ustalono inaczej, odpowiedzialni solidarnie 
operatorzy są zobowiązani do wypłacenia 
odszkodowania w równych częściach. 
Jeżeli od odpowiedzialnego solidarnie 
operatora nie można uzyskać jego części 
odszkodowania wynikającego z 
odpowiedzialności solidarnej, kwotę tę 
pokrywają pozostali operatorzy. 
Odpowiedzialni solidarnie operatorzy, 
którzy wypłacą odszkodowanie 
poszkodowanemu i zażądają zwrotu 
uiszczonego odszkodowania od 
pozostałych odpowiedzialnych solidarnie 
operatorów, wstępują na zasadzie 
subrogacji w prawa poszkodowanego do 
roszczeń z tytułu odszkodowania wobec 
pozostałych operatorów. Regres nie 
zachodzi ze szkodą dla pierwotnego 
roszczenia.
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Or. en

Poprawka 415
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W przypadku gdy podmiot 
wdrażający ponosi wobec 
poszkodowanego odpowiedzialność 
solidarnie z innymi podmiotami 
wdrażającymi i – na mocy art. 4 ust. 1 lub 
art. 8 ust. 1 – wypłacił poszkodowanemu 
pełne odszkodowanie, ma prawo odzyskać 
część tego odszkodowania, która przypada 
proporcjonalnie na pozostałe podmioty, od 
tych podmiotów. Jeżeli nie ustalono 
inaczej, odpowiedzialne solidarnie 
podmioty wdrażające są zobowiązane do 
wypłacenia odszkodowania w równych 
częściach. Jeżeli od odpowiedzialnego 
solidarnie podmiotu wdrażającego nie 
można uzyskać jego części odszkodowania 
wynikającego z odpowiedzialności 
solidarnej, kwotę tę pokrywają pozostałe 
podmioty wdrażające. Odpowiedzialny 
solidarnie podmiot wdrażający, który 
wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu 
i zażąda zwrotu uiszczonego 
odszkodowania od pozostałych 
odpowiedzialnych solidarnie podmiotów 
wdrażających, wstępuje na zasadzie 
subrogacji w prawa poszkodowanego do 
roszczeń z tytułu odszkodowania wobec 
pozostałych podmiotów wdrażających. 
Regres nie zachodzi ze szkodą dla 
pierwotnego roszczenia.

2. W przypadku gdy operator ponosi 
wobec poszkodowanego odpowiedzialność 
solidarnie z innymi operatorami i – na 
mocy art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 – 
wypłacił poszkodowanemu pełne 
odszkodowanie, ma prawo odzyskać część 
tego odszkodowania, która przypada 
proporcjonalnie na pozostałych 
operatorów, od tych operatorów. Jeżeli nie 
ustalono inaczej, odpowiedzialni solidarnie 
operatorzy są zobowiązane do wypłacenia 
odszkodowania w równych częściach. 
Jeżeli od odpowiedzialnego solidarnie 
operatora nie można uzyskać jego części 
odszkodowania wynikającego z 
odpowiedzialności solidarnej, kwotę tę 
pokrywają pozostali operatorzy. 
Odpowiedzialny solidarnie operator, który 
wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu 
i zażąda zwrotu uiszczonego 
odszkodowania od pozostałych 
odpowiedzialnych solidarnie operatorów, 
wstępuje na zasadzie subrogacji w prawa 
poszkodowanego do roszczeń z tytułu 
odszkodowania wobec pozostałych 
operatorów. Regres nie zachodzi ze szkodą 
dla pierwotnego roszczenia.

Or. en

Poprawka 416
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior
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Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. W przypadku gdy podmiot 
wdrażający ponosi wobec 
poszkodowanego odpowiedzialność 
solidarnie z innymi podmiotami 
wdrażającymi i – na mocy art. 4 ust. 1 lub 
art. 8 ust. 1 – wypłacił poszkodowanemu 
pełne odszkodowanie, ma prawo odzyskać 
część tego odszkodowania, która przypada 
proporcjonalnie na pozostałe podmioty, od 
tych podmiotów. Jeżeli nie ustalono 
inaczej, odpowiedzialne solidarnie 
podmioty wdrażające są zobowiązane do 
wypłacenia odszkodowania w równych 
częściach. Jeżeli od odpowiedzialnego 
solidarnie podmiotu wdrażającego nie 
można uzyskać jego części odszkodowania 
wynikającego z odpowiedzialności 
solidarnej, kwotę tę pokrywają pozostałe 
podmioty wdrażające. Odpowiedzialny 
solidarnie podmiot wdrażający, który 
wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu 
i zażąda zwrotu uiszczonego 
odszkodowania od pozostałych 
odpowiedzialnych solidarnie podmiotów 
wdrażających, wstępuje na zasadzie 
subrogacji w prawa poszkodowanego do 
roszczeń z tytułu odszkodowania wobec 
pozostałych podmiotów wdrażających. 
Regres nie zachodzi ze szkodą dla 
pierwotnego roszczenia.

2. W przypadku gdy operator ponosi 
wobec poszkodowanego odpowiedzialność 
solidarnie z innymi operatorami i – na 
mocy art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 – 
wypłacił poszkodowanemu pełne 
odszkodowanie, ma prawo odzyskać część 
tego odszkodowania, która przypada 
proporcjonalnie na pozostałe podmioty, od 
tych podmiotów. Jeżeli nie ustalono 
inaczej, odpowiedzialni solidarnie 
operatorzy są zobowiązani do wypłacenia 
odszkodowania w równych częściach. 
Jeżeli od odpowiedzialnego solidarnie 
podmiotu wdrażającego nie można uzyskać 
jego części odszkodowania wynikającego z 
odpowiedzialności solidarnej, kwotę tę 
pokrywają pozostali operatorzy. 
Odpowiedzialny solidarnie operator, który 
wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu 
i zażąda zwrotu uiszczonego 
odszkodowania od pozostałych 
odpowiedzialnych solidarnie operatorów, 
wstępuje na zasadzie subrogacji w prawa 
poszkodowanego do roszczeń z tytułu 
odszkodowania wobec pozostałych 
operatorów. Regres nie zachodzi ze szkodą 
dla pierwotnego roszczenia.

Or. en

Poprawka 417
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka
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3. W przypadku gdy podmiot 
wdrażający wadliwy system sztucznej 
inteligencji w pełni zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody – zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1 – może skorzystać z prawa do 
dochodzenia odszkodowania od 
producenta wadliwego systemu sztucznej 
inteligencji, zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 85/374/EWG oraz przepisów 
krajowych dotyczących odpowiedzialności 
za wadliwe produkty.

3. W przypadku gdy podmiot 
obsługujący wadliwy system sztucznej 
inteligencji w pełni zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody – zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1 – może skorzystać z prawa do 
dochodzenia odszkodowania od podmiotu 
kontrolującego wadliwy system sztucznej 
inteligencji, zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 85/374/EWG oraz przepisów 
krajowych dotyczących odpowiedzialności 
za wadliwe produkty.

Or. en

Poprawka 418
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. W przypadku gdy podmiot 
wdrażający wadliwy system sztucznej 
inteligencji w pełni zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody – zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1 – może skorzystać z prawa do 
dochodzenia odszkodowania od producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
85/374/EWG oraz przepisów krajowych 
dotyczących odpowiedzialności za 
wadliwe produkty.

3. W przypadku gdy operator 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji 
w pełni zrekompensuje poszkodowanemu 
szkody – zgodnie z postanowieniami art. 4 
ust. 1 lub art. 8 ust. 1 – może skorzystać z 
prawa do dochodzenia odszkodowania od 
producenta wadliwego systemu sztucznej 
inteligencji, zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 85/374/EWG oraz przepisów 
krajowych dotyczących odpowiedzialności 
za wadliwe produkty.

Or. en

Poprawka 419
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. W przypadku gdy podmiot 
wdrażający wadliwy system sztucznej 
inteligencji w pełni zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody – zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1 – może skorzystać z prawa do 
dochodzenia odszkodowania od producenta 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji, 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
85/374/EWG oraz przepisów krajowych 
dotyczących odpowiedzialności za 
wadliwe produkty.

3. W przypadku gdy operator 
wadliwego systemu sztucznej inteligencji 
w pełni zrekompensuje poszkodowanemu 
szkody – zgodnie z postanowieniami art. 4 
ust. 1 lub art. 8 ust. 1 – może skorzystać z 
prawa do dochodzenia odszkodowania od 
producenta wadliwego systemu sztucznej 
inteligencji, zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy 85/374/EWG oraz przepisów 
krajowych dotyczących odpowiedzialności 
za wadliwe produkty.

Or. en

Poprawka 420
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. W przypadku gdy ubezpieczyciel 
podmiotu wdrażającego zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1, ubezpieczyciel podmiotu wdrażającego 
korzysta z prawa regresu wobec innej 
osoby za te same szkody, w kwocie 
odszkodowania wypłaconego 
poszkodowanemu przez tego 
ubezpieczyciela.

4. W przypadku gdy ubezpieczyciel 
operatora zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1, ubezpieczyciel operatora korzysta z 
prawa regresu wobec innej osoby za te 
same szkody, w kwocie odszkodowania 
wypłaconego poszkodowanemu przez tego 
ubezpieczyciela.

Or. en

Poprawka 421
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. W przypadku gdy ubezpieczyciel 
podmiotu wdrażającego zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1, ubezpieczyciel podmiotu wdrażającego 
korzysta z prawa regresu wobec innej 
osoby za te same szkody, w kwocie 
odszkodowania wypłaconego 
poszkodowanemu przez tego 
ubezpieczyciela.

4. W przypadku gdy ubezpieczyciel 
operatora zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1, ubezpieczyciel operatora korzysta z 
prawa regresu wobec innej osoby za te 
same szkody, w kwocie odszkodowania 
wypłaconego poszkodowanemu przez tego 
ubezpieczyciela.

Or. en

Poprawka 422
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 12 – ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. W przypadku gdy ubezpieczyciel 
podmiotu wdrażającego zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1, ubezpieczyciel podmiotu wdrażającego 
korzysta z prawa regresu wobec innej 
osoby za te same szkody, w kwocie 
odszkodowania wypłaconego 
poszkodowanemu przez tego 
ubezpieczyciela.

4. W przypadku gdy ubezpieczyciel 
operatora zrekompensuje 
poszkodowanemu szkody zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 1 lub art. 8 ust. 
1, ubezpieczyciel operatora korzysta z 
prawa regresu wobec innej osoby za te 
same szkody, w kwocie odszkodowania 
wypłaconego poszkodowanemu przez tego 
ubezpieczyciela.

Or. en

Poprawka 423
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 13

Projekt rezolucji Poprawka

Artykuł 13 skreśla się
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Wykonywanie przekazanych uprawnień
1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia aktów delegowanych podlega 
warunkom określonym w niniejszym 
artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 
ust. 2, powierza się Komisji na okres 
pięciu lat od dnia [data rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia] r.
3. Przekazanie uprawnienia, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o 
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego 
Komisja konsultuje się ze stałym 
Komitetem Technicznym ds. Obarczonych 
Wysokim Ryzykiem Systemów Sztucznej 
Inteligencji (komitet TCRAI), zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r.
5. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja przekazuje go 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
6. Akt delegowany przyjęty zgodnie z 
postanowieniami art. 4 ust. 2 wchodzi w 
życie wyłącznie w przypadku niezgłoszenia 
sprzeciwu przez Parlament Europejski lub 
Radę w ciągu dwóch miesięcy od 
notyfikacji tego aktu albo jeśli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, 
że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. 
Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z 
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inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. en

Poprawka 424
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Do 1 stycznia 202X r. [5 lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co trzy lata 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu szczegółowe sprawozdanie z 
przeglądu niniejszego rozporządzenia w 
świetle dalszego rozwoju sztucznej 
inteligencji.

Do 1 stycznia 202X r. [5 lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co trzy lata 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu szczegółowe sprawozdanie z 
przeglądu niniejszego rozporządzenia w 
świetle dalszego rozwoju sztucznej 
inteligencji. W ramach tego sprawozdania 
Komisja zbada między innymi kwestię, czy 
zakres stosowania niniejszego 
rozporządzenia powinien zostać 
rozszerzony również na szkody majątkowe.

Or. de

Poprawka 425
Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart, Karen Melchior

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Do 1 stycznia 202X r. [5 lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co trzy lata 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu szczegółowe sprawozdanie z 

Do 1 stycznia 202X r. [3 lata od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co trzy lata 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu szczegółowe sprawozdanie z 
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przeglądu niniejszego rozporządzenia w 
świetle dalszego rozwoju sztucznej 
inteligencji.

przeglądu niniejszego rozporządzenia w 
świetle dalszego rozwoju sztucznej 
inteligencji.

Or. en

Poprawka 426
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – akapit 1

Projekt rezolucji Poprawka

Do 1 stycznia 202X r. [5 lat od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co trzy lata 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu szczegółowe sprawozdanie z 
przeglądu niniejszego rozporządzenia w 
świetle dalszego rozwoju sztucznej 
inteligencji.

Do 1 stycznia 202X r. [3 lata od daty 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia], a następnie co dwa lata 
Komisja przedstawi Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie oraz 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu szczegółowe sprawozdanie z 
przeglądu niniejszego rozporządzenia w 
świetle dalszego rozwoju sztucznej 
inteligencji.

Or. en

Poprawka 427
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – akapit 2

Projekt rezolucji Poprawka

Przygotowując sprawozdanie, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, Komisja 
zwróci się do państw członkowskich o 
przekazanie odnośnych informacji 
związanych z orzecznictwem, ugodami 
sądowymi, jak również statystykami 
wypadkowymi, takimi jak liczba 
wypadków, wyrządzone szkody, 
zaangażowane systemy sztucznej 
inteligencji, odszkodowania wypłacone 

Przygotowując sprawozdanie, o którym 
mowa w akapicie pierwszym, Komisja 
zwróci się do państw członkowskich o 
przekazanie odnośnych informacji 
związanych z orzecznictwem, ugodami 
sądowymi, jak również statystykami 
wypadkowymi, takimi jak liczba 
wypadków, wyrządzone szkody, 
zaangażowane systemy sztucznej 
inteligencji, odszkodowania wypłacone 
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przez firmy ubezpieczeniowe. przez firmy ubezpieczeniowe, a także 
oceny liczby roszczeń wniesionych przez 
poszkodowanych, działając indywidualnie 
lub zbiorowo, oraz opóźnień w ich 
rozpatrywaniu w sądzie.

Or. en

Poprawka 428
Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – artykuł 14 – akapit 3

Projekt rezolucji Poprawka

W stosownych przypadkach Komisja 
dołącza do sprawozdania wnioski 
prawodawcze.

W stosownych przypadkach Komisja 
dołącza do sprawozdania wnioski 
prawodawcze, których celem jest 
wyeliminowanie zidentyfikowanych luk.

Or. en

Poprawka 429
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – załącznik

Projekt rezolucji Poprawka

Wyczerpująca lista systemów sztucznej 
inteligencji obarczonych wysokim 
ryzykiem, jak również istotnych branż, w 
których systemy sztucznej inteligencji są 
wdrażane1

skreśla się

Systemy sztucznej inteligencji Istotne 
branże
[...]
_________________
1 *Celem niniejszego załącznika powinno 
być powielenie poziomu szczegółowości, 
którym charakteryzuje się na przykład 
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załącznik I do rozporządzenia 2018/858 
(Homologacja i nadzór rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów).

Or. de

Poprawka 430
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Sergey Lagodinsky

Projekt rezolucji
Załącznik I – część B – załącznik

Projekt rezolucji Poprawka

Wyczerpująca lista systemów sztucznej 
inteligencji obarczonych wysokim 
ryzykiem, jak również istotnych branż, w 
których systemy sztucznej inteligencji są 
wdrażane1

skreśla się

Systemy sztucznej inteligencji Istotne 
branże
[...]
_________________
1 *Celem niniejszego załącznika powinno 
być powielenie poziomu szczegółowości, 
którym charakteryzuje się na przykład 
załącznik I do rozporządzenia 2018/858 
(Homologacja i nadzór rynku pojazdów 
silnikowych i ich przyczep oraz układów, 
komponentów i oddzielnych zespołów 
technicznych przeznaczonych do tych 
pojazdów).

Or. en


