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Poprawka 1
Patrick Breyer

Projekt opinii
Śródtytuł -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że „dane 
nieosobowe” oznaczają dane inne niż 
dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 
rozporządzenia (UE) 2016/679;

Or. en

Poprawka 2
Patrick Breyer

Projekt opinii
Śródtytuł -1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że zbiory danych 
mogą obejmować zarówno dane osobowe, 
jak i nieosobowe, a w przypadku gdy w 
zbiorze danych dane osobowe i 
nieosobowe są nierozerwalnie związane, 
zastosowanie ma rozporządzenie (UE) 
2016/679;

Or. en

Poprawka 3
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje znaczenie funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego oraz 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
(AI), robotyki i powiązanych technologii z 

1. uznaje znaczenie funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego oraz znaczny 
wpływ, jaki wykorzystywanie sztucznej 
inteligencji (AI), robotyki i powiązanych 
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pożytkiem dla obywateli UE, ponieważ 
pomagają one sprostać wyzwaniom, przed 
którymi stoją społeczeństwa, w 
szczególności podczas pandemii 
COVID-19;

technologii może mieć na nasze rynki i 
społeczeństwo, ponieważ mogą one pomóc 
sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją 
społeczeństwa, w szczególności podczas 
pandemii COVID-19; podkreśla potrzebę 
zapewnienia pełnego poszanowania praw 
podstawowych, przejrzystości, dostępu do 
kodu i dokładnego uwzględnienia ochrony 
praw konsumentów;

Or. en

Poprawka 4
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje znaczenie funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego oraz 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
(AI), robotyki i powiązanych technologii z 
pożytkiem dla obywateli UE, ponieważ 
pomagają one sprostać wyzwaniom, przed 
którymi stoją społeczeństwa, w 
szczególności podczas pandemii 
COVID-19;

1. uznaje znaczenie funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego oraz 
etycznego wykorzystywania sztucznej 
inteligencji (AI), robotyki i powiązanych 
technologii z pożytkiem dla obywateli UE, 
ponieważ mają one potencjał, by pomagać 
sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją 
społeczeństwa, zgodnie z naszymi 
wartościami społecznymi i 
demokratycznymi, jak okazało się w 
szczególności podczas pandemii 
COVID-19; uważa jednak, że należy 
należycie uwzględnić skutki społeczno-
ekonomiczne, prawne i etyczne;

Or. en

Poprawka 5
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka
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1. uznaje znaczenie funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego oraz 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
(AI), robotyki i powiązanych technologii z 
pożytkiem dla obywateli UE, ponieważ 
pomagają one sprostać wyzwaniom, przed 
którymi stoją społeczeństwa, w 
szczególności podczas pandemii 
COVID-19;

1. uznaje znaczenie funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego oraz 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
(AI), robotyki i powiązanych technologii z 
pożytkiem dla obywateli UE, ponieważ 
mają one potencjał, by pomagać sprostać 
wyzwaniom, przed którymi stoją 
społeczeństwa, w szczególności podczas 
pandemii COVID-19, i podkreśla, że 
zastosowania wykorzystujące AI rodzą 
nowe, dotychczas nierozwiązane 
wątpliwości natury prawnej, które dotyczą 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 6
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje znaczenie funkcjonującego 
jednolitego rynku cyfrowego oraz 
wykorzystywania sztucznej inteligencji 
(AI), robotyki i powiązanych technologii z 
pożytkiem dla obywateli UE, ponieważ 
pomagają one sprostać wyzwaniom, przed 
którymi stoją społeczeństwa, w 
szczególności podczas pandemii 
COVID-19;

1. podkreśla znaczenie w pełni 
funkcjonującego jednolitego rynku 
cyfrowego oraz zalety sztucznej 
inteligencji (AI), robotyki i powiązanych 
technologii z pożytkiem dla obywateli UE, 
ponieważ pomagają one skutecznie 
sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją 
społeczeństwa, w szczególności podczas 
pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 7
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że stosowanie 
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algorytmów samouczących się umożliwia 
przedsiębiorstwom uzyskanie 
kompleksowego wglądu w sytuację 
osobistą i wzorce zachowań 
konsumentów, co pozwala dostosować 
reklamy i warunki umowy do określonych 
profili, a tym samym wykorzystać 
gotowość konsumenta do zakupu towarów 
i usług, a także wdrożyć systemy 
punktacji, by ustalić czy konkretny 
konsument może nabyć produkt bądź 
skorzystać z usługi;

Or. en

Poprawka 8
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny adekwatności dla 
MŚP przed opublikowaniem przepisów 
oraz o ograniczenie obciążeń 
administracyjnych do minimum, m.in. 
dzięki opracowaniu norm;

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby, w 
szczególności w celu utrzymania 
równowagi na rynku wewnętrznym i 
równych szans dla wszystkich posiadaczy 
lub operatorów platform, niezależnie od 
ich wielkości; w związku z tym zwraca się 
do Komisji o przeprowadzenie oceny 
adekwatności dla MŚP przed 
opublikowaniem przepisów oraz o 
ograniczenie obciążeń administracyjnych i 
wszelkich przeszkód do minimum, m.in. 
dzięki opracowaniu sprawiedliwych i 
skutecznych norm;

Or. ro

Poprawka 9
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny adekwatności dla 
MŚP przed opublikowaniem przepisów 
oraz o ograniczenie obciążeń 
administracyjnych do minimum, m.in. 
dzięki opracowaniu norm;

2. uważa, że należy wspierać MŚP i 
przedsiębiorstwa typu start-up podczas 
transformacji cyfrowej, ponieważ stanowią 
one podstawę gospodarki europejskiej; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
ocenę proporcjonalnego podejścia 
umożliwiającego im rozwój i innowacje, w 
tym szczególnych środków na rzecz 
cyfryzacji MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up w przyszłych przepisach, oraz o 
ograniczenie obciążeń administracyjnych 
do minimum, m.in. przez uwzględnienie 
ich sytuacji na każdym etapie 
transformacji cyfrowej;

Or. en

Poprawka 10
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny adekwatności dla 
MŚP przed opublikowaniem przepisów 
oraz o ograniczenie obciążeń 
administracyjnych do minimum, m.in. 
dzięki opracowaniu norm;

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; wzywa Komisję 
do przeprowadzenia oceny adekwatności 
dla MŚP przed wprowadzeniem przepisów 
oraz do ograniczenia obciążeń 
administracyjnych do minimum; zwraca 
się do Komisji o zwrócenie szczególnej 
uwagi na potrzeby przedsiębiorstw typu 
start-up i scale-up, które odgrywają ważną 
rolę we wdrażaniu nowych technologii w 
Europie;

Or. en

Poprawka 11
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Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny adekwatności dla 
MŚP przed opublikowaniem przepisów 
oraz o ograniczenie obciążeń 
administracyjnych do minimum, m.in. 
dzięki opracowaniu norm;

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny adekwatności dla 
MŚP przed opublikowaniem przepisów 
oraz o ograniczenie obciążeń 
administracyjnych do minimum, m.in. 
dzięki opracowaniu norm; podkreśla 
konieczność wyeliminowania 
niepotrzebnych barier prawnych 
utrudniających dostęp do danych;

Or. en

Poprawka 12
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny adekwatności dla 
MŚP przed opublikowaniem przepisów 
oraz o ograniczenie obciążeń 
administracyjnych do minimum, m.in. 
dzięki opracowaniu norm;

2. uważa, że należy wspierać MŚP 
podczas transformacji cyfrowej ze względu 
na ich ograniczone zasoby; w związku z 
tym zwraca się do Komisji o 
przeprowadzenie oceny adekwatności dla 
MŚP przed opublikowaniem przepisów 
oraz o ograniczenie obciążeń 
administracyjnych do minimum, przy 
jednoczesnym osiągnięciu podstawowych 
celów polityki;

Or. en

Poprawka 13
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przyznaje, że istnieje 
nierównowaga rynkowa w odniesieniu do 
przedsiębiorstw cyfrowych, które 
posiadają znaczącą pozycję rynkową, co 
umożliwia im narzucanie swoich praktyk 
biznesowych konsumentom i klientom 
oraz coraz bardziej utrudnia innym 
podmiotom, zwłaszcza MŚP i 
przedsiębiorstwom typu start-up, 
konkurowanie, a nowym 
przedsiębiorstwom nawet wejście na 
rynek;

Or. en

Poprawka 14
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że należy kontynuować 
wysiłki podjęte przez prawodawcę w celu 
poprawy transgranicznego dostępu 
konsumentów do treści cyfrowych, w 
szczególności poprzez rozszerzenie 
zakresu stosowania rozporządzenia w 
sprawie nieuzasadnionego blokowania 
geograficznego, co z kolei mogłoby 
spowodować wzrost liczby licencji 
ogólnounijnych, a tym samym ograniczyć 
nieuzasadnione blokowanie geograficzne 
treści online;

Or. en

Poprawka 15
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Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że prawdziwy dostęp 
MŚP do wymiaru sprawiedliwości 
wymaga wiedzy fachowej w dziedzinie 
prawa i technologii, która jest 
niewystarczająca i kosztowna; wzywa 
Komisję, by włączyła promowanie wiedzy 
prawnej w dziedzinie technologii w 
Europie do jej strategii umiejętności 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 16
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wiele z małych i 
średnich firm nie zdaje sobie sprawy z 
wartości tworzonych przez siebie danych, 
nie ma narzędzi do ich przetwarzania i nie 
jest wystarczająco przygotowana na 
funkcjonowanie w warunkach gospodarki 
cyfrowej;

Or. pl

Poprawka 17
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka
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2b. z zadowoleniem przyjmuje 
uruchomienie nowego instrumentu 
finansowego, w formie instrumentu 
współinwestycyjnego w wysokości do 
150 mln EUR, w celu wsparcia 
przedsiębiorstw zajmujących się sztuczną 
inteligencją w całej Europie i apeluje o 
zwrócenie szczególnej uwagi na 
wspieranie MŚP i przedsiębiorstw typu 
start-up;

Or. en

Poprawka 18
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na unikaniu podejścia 
uniwersalnego, a z drugiej – fragmentacji 
rynku spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych;

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na unikaniu podejścia 
uniwersalnego, a z drugiej – fragmentacji 
rynku spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych; wzywa Komisję do ścisłej 
współpracy z państwami członkowskimi w 
zakresie projektowania, wdrażania i 
egzekwowania europejskich norm 
etycznych i bezpieczeństwa dla AI;

Or. pl

Poprawka 19
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka
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3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na unikaniu podejścia 
uniwersalnego, a z drugiej – fragmentacji 
rynku spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych;

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na wspieraniu innowacji, a z 
drugiej – zapewnianiu bezpieczeństwa i 
ochrony konsumentów, z myślą o 
wprowadzeniu zharmonizowanych 
przepisów ustawowych, przy unikaniu z 
jednej strony podejścia uniwersalnego, a z 
drugiej – fragmentacji rynku 
spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych;

Or. ro

Poprawka 20
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na unikaniu podejścia 
uniwersalnego, a z drugiej – fragmentacji 
rynku spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych;

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na unikaniu podejścia 
uniwersalnego, a z drugiej – fragmentacji 
rynku spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych i zbędnymi barierami 
sektorowymi w dostępie do danych 
nieosobowych;

Or. en

Poprawka 21
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na unikaniu podejścia 
uniwersalnego, a z drugiej – fragmentacji 
rynku spowodowanej stosowaniem 
podejść krajowych;

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by Komisja zaproponowała 
zharmonizowane i dostosowane do 
przyszłych wyzwań ramy regulacyjne, 
inspirowane humanistycznym i 
ukierunkowanym na człowieka 
podejściem do rozwoju technologicznego;

Or. en

Poprawka 22
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa, 
by podstawą wniosków i inicjatyw Komisji 
była właściwa równowaga, polegająca z 
jednej strony na unikaniu podejścia 
uniwersalnego, a z drugiej – fragmentacji 
rynku spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych;

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz podlegają 
szybkim i dynamicznym zmianom; wzywa 
Komisję, by przedstawiła wnioski i 
inicjatywy, które pozwolą uniknąć 
fragmentacji jednolitego rynku cyfrowego 
spowodowanej stosowaniem rozbieżnych 
podejść krajowych w dziedzinie AI;

Or. en

Poprawka 23
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI nie są tożsame oraz 
podlegają szybkim i dynamicznym 

3. zwraca uwagę, że jednolity rynek 
cyfrowy i AI szybko się rozwijają; 
podkreśla w związku z tym znaczenie 
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zmianom; wzywa, by podstawą wniosków i 
inicjatyw Komisji była właściwa 
równowaga, polegająca z jednej strony na 
unikaniu podejścia uniwersalnego, a z 
drugiej – fragmentacji rynku 
spowodowanej stosowaniem podejść 
krajowych;

elastycznego, dostosowanego do 
przyszłych wyzwań i proporcjonalnego 
podejścia europejskiego; podkreśla, że 
nowe ramy powinny zapobiegać 
fragmentacji jednolitego rynku 
spowodowanej stosowaniem różnych 
podejść krajowych, a jednocześnie nie 
powinny stać się podejściem 
uniwersalnym;

Or. en

Poprawka 24
Ibán García Del Blanco, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
ramy regulacyjne AI, aby poradzić sobie z 
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
autonomicznym zachowaniem oraz 
maksymalnie zwiększyć zaufanie 
użytkowników i korzyści dla nich; zwraca 
się do Komisji, by zaproponowała oparte 
na analizie ryzyka i sprzyjające 
innowacjom ramy prawne AI, które 
skoncentrują się na identyfikowaniu i 
usuwaniu luk w istniejącym 
prawodawstwie oraz będą spójne z 
obowiązującymi przepisami sektorowymi;

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
ramy regulacyjne AI, koncentrujące się na 
zagwarantowaniu praw podstawowych i 
ustanowieniu jasnych zasad etycznych, 
zabezpieczeń prawnych i 
odpowiedzialności, aby wyeliminować 
potencjalne zagrożenia związane z 
autonomicznym zachowaniem oraz 
maksymalnie zwiększyć zaufanie 
użytkowników i korzyści dla nich, a 
jednocześnie chronić najlepsze interesy 
obywateli UE; zwraca się zatem do 
Komisji, by zaproponowała oparte na 
analizie ryzyka i sprzyjające innowacjom 
solidne ramy prawne AI, które 
skoncentrują się na identyfikowaniu i 
usuwaniu luk w istniejącym 
prawodawstwie oraz nie będą naruszać 
obowiązujących przepisów sektorowych;

Or. en

Poprawka 25
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
ramy regulacyjne AI, aby poradzić sobie z 
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
autonomicznym zachowaniem oraz 
maksymalnie zwiększyć zaufanie 
użytkowników i korzyści dla nich; zwraca 
się do Komisji, by zaproponowała oparte 
na analizie ryzyka i sprzyjające 
innowacjom ramy prawne AI, które 
skoncentrują się na identyfikowaniu i 
usuwaniu luk w istniejącym 
prawodawstwie oraz będą spójne z 
obowiązującymi przepisami sektorowymi;

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
ramy regulacyjne AI, aby poradzić sobie z 
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
automatycznym podejmowaniem decyzji 
oraz maksymalnie zwiększyć zaufanie 
użytkowników i korzyści dla nich; zwraca 
się do Komisji, by zaproponowała 
ostrożnościowe podejście do rozwoju i 
wykorzystywania AI i zautomatyzowanych 
systemów podejmowania decyzji, a także 
do bardziej stopniowego określania 
zagrożeń i odpowiednich wymogów 
prawnych, w tym prewencyjnej oceny 
skutków, aby umożliwić wprowadzenie 
zakazu stosowania wysoce 
niebezpiecznych technologii;

Or. en

Poprawka 26
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
ramy regulacyjne AI, aby poradzić sobie z 
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
autonomicznym zachowaniem oraz 
maksymalnie zwiększyć zaufanie 
użytkowników i korzyści dla nich; zwraca 
się do Komisji, by zaproponowała oparte 
na analizie ryzyka i sprzyjające 
innowacjom ramy prawne AI, które 
skoncentrują się na identyfikowaniu i 
usuwaniu luk w istniejącym 
prawodawstwie oraz będą spójne z 
obowiązującymi przepisami sektorowymi;

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
zharmonizowane ramy regulacyjne AI, aby 
poradzić sobie z potencjalnymi 
zagrożeniami związanymi z 
autonomicznym zachowaniem oraz 
maksymalnie zwiększyć zaufanie 
użytkowników i korzyści dla nich oraz 
zapewnić odpowiedni poziom ochrony; 
zwraca się do Komisji, by zaproponowała 
oparte na analizie ryzyka i sprzyjające 
innowacjom ramy prawne AI, które 
skoncentrują się na identyfikowaniu i 
usuwaniu luk w istniejącym 
prawodawstwie oraz będą spójne z 
obowiązującymi przepisami sektorowymi;
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Or. ro

Poprawka 27
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
ramy regulacyjne AI, aby poradzić sobie z 
potencjalnymi zagrożeniami związanymi z 
autonomicznym zachowaniem oraz 
maksymalnie zwiększyć zaufanie 
użytkowników i korzyści dla nich; zwraca 
się do Komisji, by zaproponowała oparte 
na analizie ryzyka i sprzyjające 
innowacjom ramy prawne AI, które 
skoncentrują się na identyfikowaniu i 
usuwaniu luk w istniejącym 
prawodawstwie oraz będą spójne z 
obowiązującymi przepisami sektorowymi;

4. podkreśla, że potrzebne są nowe 
ramy regulacyjne AI, aby maksymalnie 
zwiększyć zaufanie użytkowników do tej 
technologii; zwraca się do Komisji, by 
przedstawiła dogłębną ocenę skutków, w 
której wskazano by luki prawne w 
obowiązujących przepisach, a następnie 
wniosek dotyczący opartych na analizie 
ryzyka i sprzyjających innowacjom ram 
prawnych AI, spójnych z obowiązującymi 
przepisami sektorowymi;

Or. en

Poprawka 28
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że ważne jest, aby ramy 
te opierały się na solidnych zasadach, 
takich jak sprawiedliwość, przejrzystość, 
bezpieczeństwo, które powinny określać 
rozwój i wykorzystanie technologii AI; 
uznaje, że chociaż obowiązki prawne 
powinny mieć stopniowy charakter w 
zależności od ryzyka, zakres ram 
regulacyjnych nie powinien ograniczać 
się wyłącznie do zastosowań wysokiego 
ryzyka; wzywa do zakazania nieetycznych 
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zastosowań, takich jak masowa 
inwigilacja;

Or. en

Poprawka 29
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że brak jasnych, 
europejskich zasad podziału 
odpowiedzialności w przypadku awarii lub 
wypadku jest jedną z kluczowych barier 
dla wdrożenia technologii opartych na AI 
do powszechnego użycia;

Or. pl

Poprawka 30
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” 
powinny być dostosowane do przyszłych 
wyzwań, aby zapewnić konsumentom i 
przedsiębiorstwom jasność prawa, a 
ponadto powinny uwzględniać nadzór 
człowieka nad zastosowaniami AI 
charakteryzującymi się wysokim 
ryzykiem;

5. jest głęboko przekonany, że 
zharmonizowane i dostosowane do 
przyszłych wyzwań definicje „AI” i 
„wysokiego ryzyka” zapewniają 
konsumentom i przedsiębiorstwom jasność 
prawa; przypomina, że podejście oparte na 
ryzyku powinno uwzględniać, że 
technologie te mogą wiązać się z 
naruszaniem praw podstawowych i 
wyrządzać szkody jednostkom lub całemu 
społeczeństwu; przypomina, że 
opracowywanie, wprowadzanie i 
wykorzystywanie wszelkich zastosowań AI 
charakteryzujących się wysokim ryzykiem 
powinno gwarantować pełny nadzór 
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człowieka w dowolnym momencie i musi 
obejmować zasady przejrzystości, 
bezpieczeństwa, dostępności i 
odpowiedzialności, niedyskryminacji i 
sprawiedliwości, ochrony prywatności i 
danych osobowych, dobrego zarządzania i 
być zrównoważone pod względem 
społecznym i środowiskowym;

Or. en

Poprawka 31
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” 
powinny być dostosowane do przyszłych 
wyzwań, aby zapewnić konsumentom i 
przedsiębiorstwom jasność prawa, a 
ponadto powinny uwzględniać nadzór 
człowieka nad zastosowaniami AI 
charakteryzującymi się wysokim ryzykiem;

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” 
powinny być dostosowane do przyszłych 
wyzwań, aby zapewnić konsumentom i 
przedsiębiorstwom jasność prawa, także w 
przypadku konieczności dochodzenia 
roszczeń w związku z awarią lub 
wypadkiem, a ponadto powinny 
uwzględniać nadzór człowieka nad 
zastosowaniami AI charakteryzującymi się 
wysokim ryzykiem;

Or. pl

Poprawka 32
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” 
powinny być dostosowane do przyszłych 
wyzwań, aby zapewnić konsumentom i 

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” mają 
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia 
konsumentom i przedsiębiorstwom 
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przedsiębiorstwom jasność prawa, a 
ponadto powinny uwzględniać nadzór 
człowieka nad zastosowaniami AI 
charakteryzującymi się wysokim ryzykiem;

jasności prawa;

Or. en

Poprawka 33
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” 
powinny być dostosowane do przyszłych 
wyzwań, aby zapewnić konsumentom i 
przedsiębiorstwom jasność prawa, a 
ponadto powinny uwzględniać nadzór 
człowieka nad zastosowaniami AI 
charakteryzującymi się wysokim ryzykiem;

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” 
powinny być dostosowane do przyszłych 
wyzwań, aby zapewnić konsumentom i 
przedsiębiorstwom jasność prawa, a 
ponadto powinny uwzględniać nadzór 
człowieka nad wszystkimi zastosowaniami 
AI;

Or. en

Poprawka 34
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest głęboko przekonany, że 
definicje „AI” i „wysokiego ryzyka” 
powinny być dostosowane do przyszłych 
wyzwań, aby zapewnić konsumentom i 
przedsiębiorstwom jasność prawa, a 
ponadto powinny uwzględniać nadzór 
człowieka nad zastosowaniami AI 
charakteryzującymi się wysokim ryzykiem;

5. jest głęboko przekonany, że do 
określenia stopnia ryzyka zastosowania 
niezbędna jest metodyka i kryteria oraz że 
proces ten musi podlegać nadzorowi i 
kontroli człowieka;

Or. en
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Poprawka 35
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że należy 
dostosować obowiązujące prawodawstwo 
do nowych technologii; zwraca się do 
Komisji o dostosowanie między innymi 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za produkty1, w szczególności przez 
zdefiniowanie na nowo pojęć „produkt” i 
„wada”, oraz rozważenie dostosowania 
koncepcji „ciężar dowodu”, która powinna 
odzwierciedlać zmiany w dyrektywie w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów2;

6. jest przekonany, że należy 
dostosować obowiązujące prawodawstwo 
ze względu na długoterminowy rozwój 
technologiczny, w tym ten możliwy dzięki 
technologiom AI; zwraca się do Komisji o 
dostosowanie między innymi dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkty1, w 
szczególności przez zdefiniowanie na 
nowo pojęć „produkt” i „wada”, oraz 
rozważenie dostosowania koncepcji „ciężar 
dowodu”, która powinna odzwierciedlać 
zmiany w dyrektywie w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów2, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu narażenia 
użytkowników i konsumentów AI, a także 
konieczności zapewnienia 
poszkodowanym sprawiedliwego 
odszkodowania w przypadku szkody;

_________________ _________________
1 Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29. 1 Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29.
2 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. 2 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

Or. en

Poprawka 36
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że należy 
dostosować obowiązujące prawodawstwo 
do nowych technologii; zwraca się do 
Komisji o dostosowanie między innymi 

6. jest przekonany, że konieczna jest 
modernizacja obowiązującego 
prawodawstwa, aby dostosować je do 
wprowadzania nowych technologii; zwraca 
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dyrektywy w sprawie odpowiedzialności 
za produkty1, w szczególności przez 
zdefiniowanie na nowo pojęć „produkt” i 
„wada”, oraz rozważenie dostosowania 
koncepcji „ciężar dowodu”, która powinna 
odzwierciedlać zmiany w dyrektywie w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów2;

się do Komisji o dostosowanie między 
innymi dyrektywy w sprawie 
odpowiedzialności za produkty1, w 
szczególności przez zdefiniowanie na 
nowo pojęć „produkt” i „wada”, oraz 
rozważenie dostosowania koncepcji „ciężar 
dowodu”, która powinna odzwierciedlać 
zmiany w dyrektywie w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów2;

_________________ _________________
1 Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29. 1 Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29.
2 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4. 2 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

Or. en

Poprawka 37
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. jest przekonany, że należy 
dostosować obowiązujące prawodawstwo 
do nowych technologii; zwraca się do 
Komisji o dostosowanie między innymi 
dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za 
produkty1, w szczególności przez 
zdefiniowanie na nowo pojęć „produkt” i 
„wada”, oraz rozważenie dostosowania 
koncepcji „ciężar dowodu”, która powinna 
odzwierciedlać zmiany w dyrektywie w 
sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów2;

6. jest przekonany, że należy 
dostosować obowiązujące prawodawstwo 
do nowych technologii; wzywa Komisję, by 
zaktualizowała między innymi dyrektywę 
w sprawie odpowiedzialności za produkty, 
w szczególności przez zdefiniowanie na 
nowo pojęć „produkt”, „szkoda” i „wada”, 
oraz odwrócenie „ciężaru dowodu”, co 
powinno odzwierciedlać zmiany w 
dyrektywie w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów;

_________________
1 Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29.
2 Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

Or. en

Poprawka 38
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Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji, by podjęła 
działania w związku z zaleceniami 
Parlamentu Europejskiego dotyczącymi 
wprowadzenia nowych ram 
odpowiedzialności dla operatorów AI oraz 
by rozważyła wprowadzenie systemu 
pełnej odpowiedzialności za systemy AI 
wysokiego ryzyka, który gwarantowałby 
skuteczną ochronę konsumentów w całej 
UE;

Or. en

Poprawka 39
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie wprowadzenia systemu 
odpowiedzialności opartego na proporcji 
kontroli, jaką strona posiada nad 
ryzykiem wynikającym z eksploatacji, z 
uwzględnieniem fazy rozwoju i wdrażania, 
oraz zapewnienia odszkodowania za 
szkody niematerialne wyrządzone przez 
AI;

Or. en

Poprawka 40
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
określenie zasad etycznych dotyczących 
rozwoju, wprowadzania i wykorzystywania 
AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, z uwzględnieniem zasad 
lepszego stanowienia prawa;

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju, wprowadzania 
i wykorzystywania technologii AI, które 
przynoszą korzyści obywatelom, stwarzają 
możliwości dla przedsiębiorstw i służą 
interesom społeczeństwa; w związku z tym 
zwraca się do Komisji o określenie zasad 
etycznych dotyczących rozwoju, 
wprowadzania i wykorzystywania AI, 
robotyki i powiązanych z nimi technologii, 
z poszanowaniem praw podstawowych 
gwarantujących godność ludzką, 
autonomię i bezpieczeństwo, z 
uwzględnieniem zasad lepszego 
stanowienia prawa, z naciskiem na dowody 
i przejrzyste procesy angażujące obywateli 
i zainteresowane strony, w tym związki 
zawodowe i stowarzyszenia konsumentów;

Or. en

Poprawka 41
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
określenie zasad etycznych dotyczących 
rozwoju, wprowadzania i wykorzystywania 
AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, z uwzględnieniem zasad 
lepszego stanowienia prawa;

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
określenie norm etycznych dotyczących 
rozwoju, wprowadzania i wykorzystywania 
AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, z uwzględnieniem zasad 
lepszego stanowienia prawa; uważa, że 
normy te powinny gwarantować skuteczną 
ochronę praw podstawowych i praw 
konsumentów obywateli Unii;
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Or. en

Poprawka 42
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
określenie zasad etycznych dotyczących 
rozwoju, wprowadzania i wykorzystywania 
AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, z uwzględnieniem zasad 
lepszego stanowienia prawa;

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa, z 
zapewnieniem wystarczających gwarancji 
ochrony użytkowników; w związku z tym 
zwraca się do Komisji o określenie zasad 
etycznych dotyczących rozwoju, 
wprowadzania i wykorzystywania AI, 
robotyki i powiązanych z nimi technologii, 
z uwzględnieniem zasad lepszego 
stanowienia prawa;

Or. ro

Poprawka 43
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
określenie zasad etycznych dotyczących 
rozwoju, wprowadzania i wykorzystywania 
AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, z uwzględnieniem zasad 
lepszego stanowienia prawa;

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
określenie praw i obowiązków prawnych 
dotyczących rozwoju, wprowadzania i 
wykorzystywania AI, robotyki i 
powiązanych z nimi technologii, z 
uwzględnieniem norm etycznych;

Or. en
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Poprawka 44
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI służącej interesom społeczeństwa; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
określenie zasad etycznych dotyczących 
rozwoju, wprowadzania i wykorzystywania 
AI, robotyki i powiązanych z nimi 
technologii, z uwzględnieniem zasad 
lepszego stanowienia prawa;

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym 
konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania 
AI; w związku z tym zwraca się do 
Komisji o rozważenie wytycznych 
etycznych dotyczących rozwoju, 
wprowadzania i wykorzystywania AI, 
robotyki i powiązanych z nimi technologii, 
z uwzględnieniem zasad lepszego 
stanowienia prawa;

Or. en

Poprawka 45
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę, że podmioty 
prywatne generują znaczną ilość danych 
powstałych w związku ze świadczeniem 
usług w interesie ogólnym, bądź przy 
okazji realizacji zadań 
współfinansowanych ze środków 
publicznych, np. w ramach świadczenia 
usług transportu publicznego; podkreśla, 
że tego typu dane, ze względu na ich 
znaczenie i wysoką wartość dla 
społeczeństwa, powinny być udostępniane 
bezpłatnie z możliwością ich ponownego 
wykorzystania dla dobra ogólnego, przy 
zagwarantowaniu wysokiego poziomu 
ochrony danych osobowych jeśli jest to 
konieczne;
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Poprawka 46
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych na jednolitym rynku cyfrowym ma 
zasadnicze znaczenie dla szkoleń w 
dziedzinie AI i że jego podstawą powinny 
być odpowiednie przepisy umowne;

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych we wspólnych przestrzeniach 
danych na jednolitym rynku cyfrowym ma 
zasadnicze znaczenie dla szkoleń w 
dziedzinie AI i że jego podstawą powinny 
być solidne ramy prawne, które będą 
sprzyjać zaufaniu wśród przedsiębiorstw i 
w stosownych przypadkach obejmą 
odpowiednie i sprawiedliwe przepisy 
umowne, dotyczące istniejącej 
nierównowagi sił lub nierównowagi na 
rynku oraz zapewniające przyjazne dla 
konsumenta podejście do dostępu do 
danych i ich kontroli;

Or. en

Poprawka 47
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych na jednolitym rynku cyfrowym ma 
zasadnicze znaczenie dla szkoleń w 
dziedzinie AI i że jego podstawą powinny 
być odpowiednie przepisy umowne;

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych na jednolitym rynku cyfrowym, 
oraz z państwami trzecimi, ma zasadnicze 
znaczenie dla funkcjonowania jednolitego 
rynku cyfrowego i rozwoju AI; z 
zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie 
Komisji do stworzenia prawdziwego 
europejskiego jednolitego rynku danych, 
umożliwiającego przedsiębiorstwom 
rozpoczynanie i rozszerzanie działalności, 
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rozwój innowacji, konkurencji i 
współpracy na uczciwych warunkach;

Or. en

Poprawka 48
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych na jednolitym rynku cyfrowym ma 
zasadnicze znaczenie dla szkoleń w 
dziedzinie AI i że jego podstawą powinny 
być odpowiednie przepisy umowne;

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych na jednolitym rynku cyfrowym ma 
zasadnicze znaczenie dla szkoleń w 
dziedzinie AI i że jego podstawą powinny 
być odpowiednie i niedyskryminujące 
przepisy umowne oraz skuteczne i 
proporcjonalne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności;

Or. ro

Poprawka 49
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych na jednolitym rynku cyfrowym ma 
zasadnicze znaczenie dla szkoleń w 
dziedzinie AI i że jego podstawą powinny 
być odpowiednie przepisy umowne;

8. podkreśla, że swobodny przepływ 
danych na jednolitym rynku cyfrowym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
takimi jak RODO, ma zasadnicze 
znaczenie dla szkoleń w dziedzinie AI i że 
jego podstawą powinny być odpowiednie 
przepisy umowne;

Or. en

Poprawka 50
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Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wskazuje, że najskuteczniejszym 
sposobem ograniczania stronniczości w 
systemach opartych na danych jest 
zapewnianie dostępności maksymalnej 
ilości danych nieosobowych na potrzeby 
szkolenia tych systemów, w związku z 
czym konieczne jest ograniczenie 
wszelkich zbędnych przeszkód, w 
szczególności w eksploracji tekstów i 
danych, oraz ułatwienie zastosowań 
transgranicznych; zwraca ponadto uwagę, 
że podmioty opracowujące technologię AI 
i uczenia maszynowego często 
wykorzystują domeny publiczne lub 
otwarte dane na wolnej licencji, co 
stwarza szczególną formę stronniczości 
doboru danych szkoleniowych i może 
często prowadzić do innych form bardziej 
szkodliwej stronniczości w wynikach; 
stwierdza, że taka sytuacja wymaga 
większej elastyczności w odniesieniu do 
korzystania z danych chronionych 
prawami własności intelektualnej, aby 
sprawić, że AI i uczenie się maszyn staną 
się mniej stronnicze i bardziej zgodne z 
normami etycznymi, przy czym 
ostatecznym celem jest lepsze służenie 
ludzkości;

Or. en

Poprawka 51
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do wspierania 9. przypomina o globalnym wymiarze 
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rozwoju międzynarodowych norm 
regulujących wykorzystanie AI;

szans i zagrożeń związanych z 
technologiami AI; wzywa Komisję do 
promowania spójnej współpracy 
międzynarodowej przyczyniającej się do 
tworzenia synergii w dziedzinie AI między 
podmiotami europejskimi, a także innych 
forów wielostronnych w celu połączenia 
wysiłków i lepszej koordynacji rozwoju AI; 
wzywa, by Komisja wspierała wielostronne 
wysiłki mające na celu omawianie na 
odpowiednich forach skutecznych 
międzynarodowych ram regulacyjnych, 
które ukierunkowałyby rozwój, wdrażanie 
i wykorzystanie AI;

Or. en

Poprawka 52
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do wspierania 
rozwoju międzynarodowych norm 
regulujących wykorzystanie AI;

9. jest głęboko przekonany, że Unia 
Europejska powinna być światowym 
liderem w rozwoju AI, jednocześnie ściśle 
współpracując z krajami o podobnych 
zapatrywaniach w celu koordynacji 
wysiłków na szczeblu międzynarodowym; 
w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje ambicję wprowadzenia 
globalnej strategii współpracy cyfrowej i 
transatlantyckiego porozumienia w 
sprawie sztucznej inteligencji; wzywa 
Komisję do promowania rozwoju 
międzynarodowych procesów normalizacji 
regulujących wykorzystanie AI;

Or. en

Poprawka 53
Kosma Złotowski
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Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa Komisję do wspierania 
rozwoju międzynarodowych norm 
regulujących wykorzystanie AI;

9. wzywa Komisję do wspierania 
rozwoju międzynarodowych norm 
regulujących wykorzystanie AI; podkreśla, 
że UE powinna zająć pozycję światowego 
lidera w zakresie opracowywania norm i 
standardów etycznych oraz prawnych 
dotyczących stosowania tej technologii;

Or. pl

Poprawka 54
Evelyne Gebhardt

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że konsumenci czerpią 
już korzyści z surowych przepisów 
dotyczących ochrony danych, takich jak 
RODO3 czy dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej4; docenia, że 
Komisja przewiduje środki umożliwiające 
osobom fizycznym korzystanie z 
przysługujących im praw, i uważa, że ich 
podstawą musi być przynajmniej 
częściowo prawo cywilne;

10. podkreśla, że konsumenci powinni 
być zawsze – bez opóźnień – informowani 
w jasnej i zrozumiałej formie o istnieniu, 
procesie i uzasadnieniu systemów 
algorytmicznych oraz że chociaż 
konsumenci czerpią już korzyści z 
surowych przepisów dotyczących ochrony 
danych, takich jak RODO3 czy dyrektywa 
o prywatności i łączności elektronicznej4, 
należy rozważyć, czy mogą być konieczne 
dodatkowe środki regulacyjne, aby 
zaradzić asymetrii uprawnień między 
osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami 
wynikającej z rozwoju urządzeń 
cyfrowych i ekspansji generowanych przez 
nie danych cyfrowych; docenia, że 
Komisja przewiduje środki umożliwiające 
osobom fizycznym korzystanie z 
przysługujących im praw, i uważa, że ich 
podstawą musi być przynajmniej 
częściowo prawo cywilne;

_________________ _________________
3 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1. 3 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
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4 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37. 4 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Poprawka 55
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że konsumenci czerpią 
już korzyści z surowych przepisów 
dotyczących ochrony danych, takich jak 
RODO3 czy dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej4; docenia, że 
Komisja przewiduje środki umożliwiające 
osobom fizycznym korzystanie z 
przysługujących im praw, i uważa, że ich 
podstawą musi być przynajmniej 
częściowo prawo cywilne;

10. podkreśla, że konsumenci czerpią 
już korzyści z surowych przepisów 
dotyczących ochrony danych, takich jak 
RODO3 czy dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej4; wzywa do 
szybkiego przyjęcia jasno określonego 
rozporządzenia w sprawie prywatności i 
łączności elektronicznej oraz o skuteczne 
egzekwowanie RODO; docenia, że 
Komisja przewiduje środki umożliwiające 
osobom fizycznym korzystanie z 
przysługujących im praw, i uważa, że ich 
podstawą musi być przynajmniej 
częściowo prawo cywilne;

_________________ _________________
3 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1. 3 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
4 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37. 4 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Poprawka 56
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że konsumenci czerpią 
już korzyści z surowych przepisów 
dotyczących ochrony danych, takich jak 
RODO3 czy dyrektywa o prywatności i 

10. podkreśla, że obywatele, 
użytkownicy i konsumenci czerpią już 
korzyści z surowych przepisów 
dotyczących ochrony danych, takich jak 
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łączności elektronicznej4; docenia, że 
Komisja przewiduje środki umożliwiające 
osobom fizycznym korzystanie z 
przysługujących im praw, i uważa, że ich 
podstawą musi być przynajmniej 
częściowo prawo cywilne;

RODO czy dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej; docenia, że 
Komisja przewiduje środki zapewniające 
pełną koordynację i unikające powielania 
obowiązujących przepisów dotyczących 
ochrony danych, umożliwiające osobom 
fizycznym korzystanie z przysługujących 
im praw, i uważa, że ich podstawą musi 
być przynajmniej częściowo prawo 
cywilne;

_________________
3 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
4 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Poprawka 57
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że konsumenci czerpią 
już korzyści z surowych przepisów 
dotyczących ochrony danych, takich jak 
RODO3 czy dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej4; docenia, że 
Komisja przewiduje środki umożliwiające 
osobom fizycznym korzystanie z 
przysługujących im praw, i uważa, że ich 
podstawą musi być przynajmniej 
częściowo prawo cywilne;

10. podkreśla, że konsumenci czerpią 
już korzyści z surowych przepisów 
dotyczących ochrony danych, takich jak 
RODO3 czy dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej4; docenia, że 
Komisja przewiduje środki umożliwiające 
osobom fizycznym korzystanie z 
przysługujących im praw;

_________________ _________________
3 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1. 3 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
4 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37. 4 Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37.

Or. en

Poprawka 58
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco
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Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa Komisję, by zaproponowała 
ograniczenia w stosowaniu systemów 
opartych na nadzorze handlowym 
konsumentów oraz by zachęcała do 
wdrażania systemów ukierunkowanych na 
konsumenta, opartych na uczciwych i 
niedyskryminujących praktykach;

Or. en

Poprawka 59
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. uważa, że wszelkie nowe przepisy 
muszą być zgodne z zasadami już 
przewidzianymi w RODO, a mianowicie 
ochroną prywatności już w fazie 
projektowania oraz domyślną ochroną 
prywatności, minimalizacją danych i 
celowością;

Or. en

Poprawka 60
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10b. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie środków zapewniających 
użytkownikom kontrolę nad 
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dokonywanymi przez nich wyborami przez 
zadbanie o to, by zawsze mogli skorzystać 
z systemu wyrażania zgody oraz 
możliwości rezygnacji, przy uniknięciu 
wszelkich skutków blokady 
technologicznej;

Or. en

Poprawka 61
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10c. w tym samym duchu zwraca się do 
Komisji o zaproponowanie środków 
gwarantujących, że konsumenci będą 
mogli wciąż korzystać z podłączonego 
urządzenia i wszystkich jego funkcji, 
nawet jeżeli wycofają zgodę lub nie 
wyrażą zgody na dzielenie się danymi 
nieoperacyjnymi z producentem 
urządzenia lub stronami trzecimi; 
ponownie zwraca uwagę na potrzebę 
zapewnienia w warunkach umownych 
przejrzystości w odniesieniu do możliwości 
i zakresu wymiany danych ze stronami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 62
Evelyne Gebhardt, Ibán García Del Blanco

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by użytkownicy byli 
odpowiednio informowani, by w 

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by użytkownicy byli 
odpowiednio informowani, by w 



AM\1220827PL.docx 35/46 PE662.129v02-00

PL

kontaktach z zautomatyzowanymi 
systemami podejmowania decyzji 
skutecznie zagwarantowano przysługujące 
im prawa oraz by automatyczne systemy 
podejmowania decyzji nie generowały 
niesprawiedliwie stronniczych wyników 
dla konsumentów na jednolitym rynku;

kontaktach ze zautomatyzowanymi 
systemami podejmowania decyzji 
skutecznie zagwarantowano przysługujące 
im prawa, oraz wzywa Komisję, by 
skonkretyzowała te prawa w przyszłym 
wniosku ustawodawczym, przekładając je 
na możliwe do wyegzekwowania przepisy, 
tak aby zautomatyzowane technologie 
wspomagające podejmowanie decyzji 
służyły konsumentom, a nie szkodziły im 
ani nie generowały niesprawiedliwie 
stronniczych wyników dla konsumentów 
na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 63
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by użytkownicy byli 
odpowiednio informowani, by w 
kontaktach z zautomatyzowanymi 
systemami podejmowania decyzji 
skutecznie zagwarantowano przysługujące 
im prawa oraz by automatyczne systemy 
podejmowania decyzji nie generowały 
niesprawiedliwie stronniczych wyników 
dla konsumentów na jednolitym rynku;

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by w kontaktach z AI 
użytkownicy byli odpowiednio 
informowani o danych, które gromadzi, i 
do jakich celów je wykorzystuje; 
podkreśla, że, w kontaktach ze 
zautomatyzowanymi systemami 
podejmowania decyzji prawa, które 
przysługują użytkownikom poza 
internetem, należy skutecznie 
zagwarantować również w internecie; 
podkreśla, że automatyczne systemy 
podejmowania decyzji nie powinny 
generować stronniczych wyników 
prowadzących do podejmowania 
dyskryminujących decyzji dla 
konsumentów na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 64
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Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by użytkownicy byli 
odpowiednio informowani, by w 
kontaktach z zautomatyzowanymi 
systemami podejmowania decyzji 
skutecznie zagwarantowano przysługujące 
im prawa oraz by automatyczne systemy 
podejmowania decyzji nie generowały 
niesprawiedliwie stronniczych wyników 
dla konsumentów na jednolitym rynku;

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by obywatele, jako 
użytkownicy i konsumenci, byli 
odpowiednio informowani, by skutecznie 
zagwarantowano przysługujące im prawa, 
gdy system wykorzystuje AI, gdy systemy 
AI personalizują produkt lub usługę dla 
swoich użytkowników oraz gdy mają 
miejsce kontakty ze zautomatyzowanymi 
systemami podejmowania decyzji lub gdy 
obywatele podlegają autonomicznym 
procesom lub decyzjom, które wpływają 
na ich doświadczenia z cyfrowymi 
produktami i usługami;

Or. en

Poprawka 65
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by użytkownicy byli 
odpowiednio informowani, by w 
kontaktach z zautomatyzowanymi 
systemami podejmowania decyzji 
skutecznie zagwarantowano przysługujące 
im prawa oraz by automatyczne systemy 
podejmowania decyzji nie generowały 
niesprawiedliwie stronniczych wyników 
dla konsumentów na jednolitym rynku;

11. zwraca się do Komisji o 
dopilnowanie, by użytkownicy byli 
odpowiednio informowani, by w 
kontaktach ze zautomatyzowanymi 
systemami podejmowania decyzji 
skutecznie zagwarantowano przysługujące 
im prawa oraz by automatyczne systemy 
podejmowania decyzji nie generowały 
niesprawiedliwie stronniczych lub 
dyskryminujących wyników dla 
konsumentów na jednolitym rynku;

Or. en
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Poprawka 66
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. przypomina, że stronniczość 
oprogramowania, algorytmów i danych 
oraz dyskryminacja przez nie są niezgodne 
z prawem; wzywa Komisję, by 
zaproponowała środki gwarantujące, że 
automatyczne systemy podejmowania 
decyzji nie będą generować 
subiektywnych, nieuzasadnionych, 
nieracjonalnych bądź niezgodnych z 
prawem stronniczych wyników dla 
konsumentów na jednolitym rynku;

Or. en

Poprawka 67
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. zwraca się do Komisji o 
zaproponowanie jasnych definicji praw 
konsumenta, które powinny obejmować 
prawo do sprzeciwu wobec podleganiu 
decyzji, prawo do wyjaśnień i interwencji 
człowieka, prawo do odszkodowania w 
przypadku szkody;

Or. en

Poprawka 68
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję, by w 
przygotowywanym wniosku dotyczącym 
aktu prawnego o usługach cyfrowych 
zapewniła solidną ochronę praw cywilnych 
użytkowników, w szczególności w celu 
ochrony m.in. wolności wypowiedzi i 
swobody świadczenia usług, a także 
ochrony użytkowników przed szkodliwym 
mikrotargetowaniem;

12. wzywa Komisję, by we wniosku 
dotyczącym aktu prawnego o usługach 
cyfrowych i akcie prawnym o rynku 
cyfrowym zapewniła solidną ochronę praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników, w szczególności w celu 
ochrony m.in. wolności wypowiedzi i 
informacji oraz swobody świadczenia 
usług, a także ochrony użytkowników 
przed nielegalnymi treściami i 
szkodliwymi praktykami biznesowymi 
opartymi na targetowaniu bądź 
wykorzystywaniu danych;

Or. en

Poprawka 69
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję, by w 
przygotowywanym wniosku dotyczącym 
aktu prawnego o usługach cyfrowych 
zapewniła solidną ochronę praw cywilnych 
użytkowników, w szczególności w celu 
ochrony m.in. wolności wypowiedzi i 
swobody świadczenia usług, a także 
ochrony użytkowników przed szkodliwym 
mikrotargetowaniem;

12. wzywa Komisję, by w 
przygotowywanym wniosku dotyczącym 
aktu prawnego o usługach cyfrowych 
zapewniła solidną ochronę praw 
użytkowników, w szczególności w celu 
ochrony m.in. wolności wypowiedzi, 
prawa dostępu do informacji i swobody 
świadczenia usług, a także ochrony 
użytkowników przed mikrotargetowaniem 
bez ich zgody;

Or. en

Poprawka 70
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję, by w 
przygotowywanym wniosku dotyczącym 
aktu prawnego o usługach cyfrowych 
zapewniła solidną ochronę praw cywilnych 
użytkowników, w szczególności w celu 
ochrony m.in. wolności wypowiedzi i 
swobody świadczenia usług, a także 
ochrony użytkowników przed szkodliwym 
mikrotargetowaniem;

12. wzywa Komisję, by w 
przygotowywanym wniosku dotyczącym 
aktu prawnego o usługach cyfrowych 
zapewniła solidną ochronę praw 
użytkowników, w szczególności w celu 
ochrony m.in. wolności wypowiedzi i 
swobody świadczenia usług, ochrony 
użytkowników przed szkodliwym 
mikrotargetowaniem;

Or. en

Poprawka 71
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych; zwraca się do Komisji, aby 
we wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych ustanowiła jasne 
zasady odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za sprzedawane 
lub reklamowane na nich towary, m.in. w 
celu wyeliminowania luki prawnej, przez 
którą kupujący nie uzyskują 
zadośćuczynienia należnego im zgodnie z 
prawem lub umową o dostawie towarów, 
np. ze względu na niemożność 
zidentyfikowania pierwotnego 
sprzedawcy;

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest jasne określenie zakresu 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych;

Or. en

Poprawka 72
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Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych; zwraca się do Komisji, aby 
we wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych ustanowiła jasne 
zasady odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za sprzedawane 
lub reklamowane na nich towary, m.in. w 
celu wyeliminowania luki prawnej, przez 
którą kupujący nie uzyskują 
zadośćuczynienia należnego im zgodnie z 
prawem lub umową o dostawie towarów, 
np. ze względu na niemożność 
zidentyfikowania pierwotnego sprzedawcy;

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby użytkownicy i konsumenci byli 
narażeni na treści niezgodne z prawem 
oraz niebezpieczne i podrobione produkty; 
stwierdza w związku z tym, że aby 
wzmocnić jednolity rynek cyfrowy, 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności platform oferujących 
hosting treści i internetowych platform 
handlowych; zwraca się do Komisji, aby 
we wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych ustanowiła jasne 
zasady odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za treści 
niezgodne z prawem i za sprzedawane lub 
reklamowane na nich towary w celu 
uwzględnienia istniejących zabezpieczeń 
dla konsumentów, które należy zawsze 
stosować, oraz towarzyszących im 
środków odszkodowawczych dla osób 
prowadzących handel detaliczny i 
konsumentów przez m.in. wyeliminowanie 
luki prawnej, przez którą kupujący nie 
uzyskują zadośćuczynienia należnego im 
zgodnie z prawem lub umową o dostawie 
towarów, np. ze względu na niemożność 
zidentyfikowania pierwotnego sprzedawcy 
(zasada „znaj swojego klienta”);

Or. en

Poprawka 73
Emmanuel Maurel

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
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aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych; zwraca się do Komisji, aby 
we wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych ustanowiła jasne 
zasady odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za sprzedawane 
lub reklamowane na nich towary, m.in. w 
celu wyeliminowania luki prawnej, przez 
którą kupujący nie uzyskują 
zadośćuczynienia należnego im zgodnie z 
prawem lub umową o dostawie towarów, 
np. ze względu na niemożność 
zidentyfikowania pierwotnego sprzedawcy;

aby konsumenci byli narażeni na produkty 
niebezpieczne, podrabiane oraz 
wytworzone z naruszeniem praw 
własności intelektualnej, w związku z 
czym konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych; zwraca się do Komisji, aby 
we wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych ustanowiła jasne 
zasady odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za sprzedawane 
lub reklamowane na nich towary, m.in. w 
celu wyeliminowania luki prawnej, przez 
którą kupujący nie uzyskują 
zadośćuczynienia należnego im zgodnie z 
prawem lub umową o dostawie towarów, 
np. ze względu na niemożność 
zidentyfikowania pierwotnego sprzedawcy;

Or. fr

Poprawka 74
Daniel Buda

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych; zwraca się do Komisji, aby 
we wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych ustanowiła jasne 
zasady odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za sprzedawane 
lub reklamowane na nich towary, m.in. w 
celu wyeliminowania luki prawnej, przez 
którą kupujący nie uzyskują 
zadośćuczynienia należnego im zgodnie z 
prawem lub umową o dostawie towarów, 
np. ze względu na niemożność 
zidentyfikowania pierwotnego sprzedawcy;

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych w oparciu o zasadę 
proporcjonalności; zwraca się do Komisji, 
aby we wniosku dotyczącym aktu 
prawnego o usługach cyfrowych 
ustanowiła jasne zasady odpowiedzialności 
platform oferujących hosting treści za 
sprzedawane lub reklamowane na nich 
towary, m.in. w celu wyeliminowania luki 
prawnej, przez którą kupujący nie uzyskują 
zadośćuczynienia należnego im zgodnie z 
prawem lub umową o dostawie towarów, 
np. ze względu na niemożność 
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zidentyfikowania pierwotnego sprzedawcy;

Or. ro

Poprawka 75
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych; zwraca się do Komisji, aby 
we wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych ustanowiła jasne 
zasady odpowiedzialności platform 
oferujących hosting treści za sprzedawane 
lub reklamowane na nich towary, m.in. w 
celu wyeliminowania luki prawnej, przez 
którą kupujący nie uzyskują 
zadośćuczynienia należnego im zgodnie z 
prawem lub umową o dostawie towarów, 
np. ze względu na niemożność 
zidentyfikowania pierwotnego 
sprzedawcy;

13. podkreśla, że niedopuszczalne jest, 
aby konsumenci byli narażeni na 
niebezpieczne produkty, w związku z czym 
konieczne jest zwiększenie 
odpowiedzialności internetowych platform 
handlowych; wzywa Komisję, aby we 
wniosku dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych sprecyzowała 
odpowiedzialność platform oferujących 
hosting treści za sprzedawane lub 
reklamowane na nich towary, aby 
zapewnić konsumentom możliwość 
korzystania z prawa do skutecznego 
dochodzenia odszkodowania; proponuje, 
aby w przypadku usług cyfrowych z 
państw trzecich działających na 
jednolitym rynku europejskim 
obejmowało to obowiązek ustanowienia 
przedstawiciela prawnego w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 76
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

13a. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania większej przejrzystości 



AM\1220827PL.docx 43/46 PE662.129v02-00

PL

wewnętrznych regulaminów platform 
internetowych, a także ich zgodności z 
europejskimi standardami w zakresie 
ochrony praw konsumentów; wzywa do 
zapewnienia pełnej transparentności 
funkcjonowania platform cyfrowych, 
szczególnie w odniesieniu do podmiotów 
zarejestrowanych w państwach trzecich, w 
zakresie algorytmów wpływających na 
dostępność usług, oferowane ceny czy 
profilowanie użytkowników pod kątem 
reklam;

Or. pl

Poprawka 77
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. uważa, że solidną podstawą 
stosowania inteligentnych umów na 
jednolitym rynku cyfrowym muszą być 
prawo cywilne i prawo umów, aby 
zapewnić prawa przedsiębiorstw i 
konsumentów;

14. wzywa Komisję do oceny rozwoju i 
wykorzystania technologii rozproszonego 
rejestru, w tym łańcuchów bloków, w 
szczególności, tzw. inteligentnych umów 
na jednolitym rynku cyfrowym, do 
przedstawienia wytycznych w celu 
zagwarantowania pewności prawa dla 
przedsiębiorstw i konsumentów, 
szczególnie w kwestiach legalności i 
egzekwowania inteligentnych umów w 
sytuacjach transgranicznych, a także – w 
stosownych przypadkach – wymogów 
notarialnych, oraz do przedstawienia 
wniosków dotyczących odpowiednich ram 
prawnych;

Or. en

Poprawka 78
Liesje Schreinemacher, Karen Melchior

Projekt opinii
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Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych mogłyby 
de facto pełnić funkcję gatekeeperów w 
gospodarce cyfrowej, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu, jaki władza 
tych dużych platform wywiera na prawa 
konsumentów i MŚP.

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych 
wynikających na przykład z posiadanych 
przez nie danych mogłyby de facto pełnić 
funkcję gatekeeperów w gospodarce 
cyfrowej, co powoduje nieuczciwą 
konkurencję, która wywiera 
nieproporcjonalny wpływ na MŚP; wzywa 
Komisję do wprowadzenia środków 
mających na celu ochronę praw 
konsumentów i MŚP poprzez przywrócenie 
równych szans na rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 79
Patrick Breyer

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych mogłyby 
de facto pełnić funkcję gatekeeperów w 
gospodarce cyfrowej, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu, jaki władza 
tych dużych platform wywiera na prawa 
konsumentów i MŚP.

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych de facto 
pełnią funkcję gatekeeperów w gospodarce 
cyfrowej, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu, jaki władza 
tych dużych platform wywiera na prawa 
konsumentów i MŚP, oraz do rozwiązania 
tego problemu przez określenie jasnych 
obowiązków w zakresie interoperacyjności 
i przejrzystości, które pozwoliłyby 
użytkownikowi dokonać świadomego 
wyboru;

Or. en

Poprawka 80
Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere
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Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych mogłyby 
de facto pełnić funkcję gatekeeperów w 
gospodarce cyfrowej, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu, jaki władza 
tych dużych platform wywiera na prawa 
konsumentów i MŚP.

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych mogłyby 
de facto pełnić funkcję gatekeeperów w 
gospodarce cyfrowej, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu, jaki władza 
tych dużych platform wywiera na prawa 
użytkowników, konsumentów, 
przedsiębiorstw typu start-up i MŚP;

Or. en

Poprawka 81
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych mogłyby 
de facto pełnić funkcję gatekeeperów w 
gospodarce cyfrowej, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu, jaki władza 
tych dużych platform wywiera na prawa 
konsumentów i MŚP.

15. zauważa, że duże platformy o 
znaczących efektach sieciowych pełnią de 
facto funkcję gatekeeperów w gospodarce 
cyfrowej, i wzywa Komisję do 
przeanalizowania wpływu, jaki władza 
tych dużych platform wywiera na prawa 
konsumentów i MŚP.

Or. pl

Poprawka 82
Kosma Złotowski

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. podkreśla, że ograniczona 
konkurencja na rynku zaawansowanych 
usług cyfrowych wykorzystujących 
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technologię SI stwarza istotne bariery dla 
małych i średnich przedsiębiorstw; zaleca, 
aby projektowane przez Komisję przepisy 
uwzględniały różnice potencjału między 
podmiotami operującymi na jednolitym 
rynku w zakresie nakładanych obciążeń 
administracyjnych czy finansowych;

Or. pl


