
PA\1219408PL.docx PE660.397v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Prawna

2020/2216(INI)

27.11.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Prawnej

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie kształtowania cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w 
funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i lepsze wykorzystywanie AI z 
korzyścią dla europejskich konsumentów
(2020/2216(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Marion Walsmann

(*) Zaangażowana komisja – art. 57 Regulaminu



PE660.397v02-00 2/5 PA\1219408PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1219408PL.docx 3/5 PE660.397v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

Uwagi ogólne

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;

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;

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;

Poprawa wykorzystania AI z myślą o konsumentach europejskich

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;

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;

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;

7. podkreśla, że społeczeństwo, w tym konsumenci, powinno czerpać korzyści z 
odpowiedzialnego rozwoju i wprowadzania AI służącej interesom społeczeństwa; w 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0095
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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;

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;

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

Funkcjonowanie jednolitego rynku w odniesieniu do elementów cyfrowych

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;

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;

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;

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;

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;

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.

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32002L0058
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