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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając dyrektywę 85/374/EWG1,

– uwzględniając art. 56 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że sztuczna inteligencja („SI”) i inne powstające technologie cyfrowe 
mogą pozytywnie zmieniać nasze społeczeństwa i gospodarki, ale nie można całkowicie 
wykluczyć możliwości wystąpienia szkód, uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia w 
wyniku eksploatacji takich technologii;

B. mając na uwadze, że w różnych gałęziach transportu zastosowano szereg poziomów 
automatyzacji i SI, a SI obejmuje stosowanie wielu rodzajów technologii, takich jak 
pojazdy autonomiczne, systemy bezzałogowych statków powietrznych i inteligentne 
rozwiązania w zakresie zarządzania ruchem;

C. mając na uwadze, że ramy odpowiedzialności cywilnej w Unii są uzupełniane krajowymi 
systemami odpowiedzialności, i że zarówno ramy unijne jak i odpowiednie systemy 
krajowe powinny odzwierciedlać złożoność pojawiających się technologii, aby 
zagwarantować najwyższy poziom ochrony i jednocześnie wspierać innowacje 
technologiczne; mając na uwadze, że Unia nie posiada zharmonizowanego systemu 
odpowiedzialności cywilnej za produkty oparte na SI; mając na uwadze, że zachęcanie 
do wprowadzania i wykorzystywania SI w UE powinno być głównym priorytetem Unii i 
podstawowym celem przyświecającym opracowaniu ram odpowiedzialności 
dotyczących produktów opartych na SI ; mając na uwadze, że według danych przyczyną 
do 90 % wypadków drogowych jest przynajmniej w pewnej mierze błąd ludzki; mając na 
uwadze, że pojazdy autonomiczne powinny podlegać ramom etycznym; mając na 
uwadze, że chociaż wprowadzenie takich ram może zapobiegać błędom w procesach 
podejmowania decyzji przez automaty i w algorytmach, konieczny jest zharmonizowany 
system odpowiedzialności, aby zapewnić pełną rekompensatę wszystkich szkód 
spowodowanych przez systemy SI;

D. mając na uwadze, że przepisy unijne i przepisy krajowe powinny zapewniać wysoki 
poziom bezpieczeństwa produktów i usług i solidny system zarządzania zarówno ex ante, 
jak i przez cały cykl życia produktu, a zarazem ułatwiać wypłacanie osobom 
poszkodowanym odszkodowań ex post; mając na uwadze, że rozwój technologiczny w 
dziedzinie SI powinien pozostać ukierunkowany na człowieka, a produkty i zastosowania 
wykorzystujące SI powinny sprzyjać rozwojowi człowieka i dobrej jakości życia;

1. podkreśla, że SI w pojazdach, w infrastrukturze transportowej i środkach transportu może 

1 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).
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być stosowana na różnych poziomach i ma istotny wpływ na stopień autonomii systemu, 
począwszy od pełnej kontroli sprawowanej przez kierowcę aż po pełną autonomię, i że w 
związku z tym w miarę zwiększania się stopnia autonomii systemów zautomatyzowanej 
jazdy następuje stopniowe przesuwanie odpowiedzialności cywilnej z kierowcy na inne 
strony; domaga się jasnych definicji unijnych dla wszystkich rodzajów środków 
transportu i infrastruktury, w których wykorzystuje się oprogramowanie oparte na SI, a 
także odpowiedniej klasyfikacji ryzyka w celu wsparcia mechanizmu odpowiedzialności 
cywilnej w wyjaśnianiu kwestii odpowiedzialności, aby zapewnić najwyższe standardy 
bezpieczeństwa i ochrony, i podkreśla, że bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie w 
sektorze transportu i mogłoby zostać opisane jako jedna ze stron medalu, którego drugą 
stroną jest odpowiedzialność;

2. przypomina, że sektor transportu od dziesięcioleci integruje technologie wykorzystujące 
SI, w szczególności od czasu wprowadzenia automatyzacji ruchu pociągów, w tym na 
obszarach miejskich, gdzie w pełni zautomatyzowana autonomiczna eksploatacja 
zwiększyła dostępność systemu, przepustowość sieci i wydajność operacyjną;

3. podkreśla, że zautomatyzowane funkcje mogą przynieść istotne usprawnienia w zakresie 
bezpieczeństwa w perspektywie średnio- i długoterminowej, ale mogą także wywołać 
niezamierzone skutki, na przykład związane z cyberbezpieczeństwem, prywatnością 
danych; zauważa, że choć współistnienie różnych poziomów automatyzacji stanowi 
wyzwanie, SI mogłaby być również wykorzystywana do planowania łańcuchów 
logistycznych i kierowania nimi, a także do zwiększania wydajności, odporności, 
niezawodności, zrównoważoności, interoperacyjności i elastyczności oraz że ma ona 
ogromny potencjał dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się; podkreśla potrzebę zwiększenia kontroli w ramach unijnego systemu 
odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do produktów opartych na SI, aby zapewnić 
bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się;

4. podkreśla znaczenie zdefiniowania jasnego podziału obowiązków między twórcami 
oprogramowania, producentami różnych komponentów, dostawcami usług i danych oraz 
operatorami i użytkownikami końcowymi w celu zapewnienia jak najlepszego 
bezpieczeństwa produktów i poszanowania praw konsumentów; zwraca uwagę na 
potrzebę ustalenia odpowiedniego podziału ryzyka wynikającego z nowych cyfrowych 
interakcji między infrastrukturą a pojazdami oraz na potrzebę zastosowania 
sprawiedliwego systemu odpowiedzialności w przypadku awarii oprogramowania, awarii 
sieci i zagrożeń związanych z wyborami programowymi, które nie są w nim obecnie 
odpowiednio uwzględnione; 

5. podkreśla, że w przypadku zastosowań SI w sektorze transportu o szczególnym wysokim 
poziomie ryzyka istnieje potrzeba podejścia opartego na analizie ryzyka w zależności od 
poziomu automatyzacji i samouczenia się systemu; zwraca uwagę na potrzebę 
wprowadzenia wymogów prawnych dotyczących zastosowań SI charakteryzujących się 
wysokim ryzykiem; zauważa jednak, że podejście to nie powinno opierać się na 
wskazywaniu z góry pewnych sektorów, np. transportu, jako sektorów, w których 
wykorzystuje się SI o wysokim ryzyku, lecz raczej na ocenach specyficznych dla obszaru 
i neutralnych pod względem technologicznym; podkreśla potrzebę harmonizacji takich 
wymogów w całej Unii w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa 
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produktów i minimalnego poziomu ryzyka dla użytkowników podczas eksploatacji 
systemów SI, oraz zwraca uwagę na podstawową rolę jaką zasada ostrożności, która jest 
zapisana w art. 191 TFUE, odgrywa w analizie ryzyka i zarządzaniu ryzykiem; wzywa 
do podjęcia adekwatnych działań służących zapewnieniu odpowiedniego podejścia do 
ochrony danych i radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z hakowaniem i 
cyberprzestępczością; 

6. zauważa, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa 
produktów odpowiedzialność ponosi producent, o ile nie zostanie udowodnione inaczej, 
i ciężar dowodu spoczywa na producentach lub twórcach; podkreśla, że zasadę tę należy 
rozszerzyć na produkty oparte na SI; zaleca, aby w przypadkach. gdy udowodnione 
zostanie, że odpowiedzialność nie spoczywa na producencie lub twórcy, operator, który 
posiada wyższy stopień kontroli niż właściciel lub użytkownik faktycznego produktu lub 
usługi, w których stosowana jest SI, powinien być stroną uznawaną za najwłaściwszą do 
zarządzania ryzykiem i w związku z tym ciężar dowodu powinien przejść na operatora; 
zauważa, że każdy obowiązek powinien spoczywać na podmiocie, który jest najbardziej 
kompetentny do wyeliminowania zagrożenia; podkreśla, że zgoda konsumenta jest 
podstawową zasadą rozwoju usług transportowych wykorzystujących SI; wzywa 
Komisję do ustanowienia sposobów certyfikowania takich usług; zauważa, że ochrona 
obywateli Unii i unijnych przedsiębiorstw korzystających z technologii SI wymaga 
wyraźnego podziału odpowiedzialności między poszczególne zaangażowane strony, 
niezależnie od tego, czy strony mają siedzibę w Unii, czy nie (efekt eksterytorialny); 

7. podkreśla potrzebę zagwarantowania co najmniej takiego samego poziomu 
bezpieczeństwa produktów, jak ten istniejący obecnie, również z uwzględnieniem 
unijnego celu „wizja zero”, aby ułatwić ofiarom wypadków dochodzenie odszkodowań, 
zapobiec zwiększeniu obecnych kosztów postępowania sądowego i uniknąć niepewności 
prawnej, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które wprowadzają swoje produkty do 
obrotu w Unii i na świecie; w związku z tym podkreśla, że ofiary powinny szybko 
otrzymywać odszkodowanie, niezależnie od łańcucha odpowiedzialności; 

8. uważa, że pomimo poziomu automatyzacji i integracji SI w systemach transportowych i 
pojazdach ostatecznie odpowiedzialność musi zawsze spoczywać na osobie fizycznej lub 
prawnej, aby zapewnić pewność prawa i jednocześnie zachęcać do inwestowania i 
właściwego wdrażania technologii;

9. podkreśla, że ważne jest dopilnowanie, aby kierowcy byli właściwie szkoleni i zawsze 
byli w pełni świadomi poziomu automatyzacji pojazdu i stopnia swojej 
odpowiedzialności, oraz że powinni być informowani o systemach sztucznej inteligencji 
ich pojazdów i ograniczeniach związanych z takimi systemami, takich jak aktywacja, 
dezaktywacja, awaria; ponadto systemy pokładowe powinny okresowo przypominać 
kierowcy, że odpowiada za monitorowanie stanu pojazdu i wyraźnie ostrzegać kierowcę 
o granicach systemów SI dla kierowców; podkreśla, że kierowcy nie mogą ponosić 
odpowiedzialności, jeżeli stwierdzono, że korzystali z tych systemów całkowicie 
zautomatyzowanego prowadzenia pojazdów zgodnie z prawem; 

10. zauważa, że istnieje potrzeba wdrażania technologii rejestrowania zdarzeń, która będzie 
wykorzystywana w razie poważnych wypadków, przy pełnym poszanowaniu przepisów 
o ochronie danych i prywatności, oraz która umożliwi znalezienie osoby fizycznej lub 
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prawnej ponoszącej odpowiedzialność; zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką 
przechowywanie danych, dzielenie się nimi i zarządzanie nimi będzie miało dla 
wdrożenia SI w sektorze mobilności i podkreśla, że rejestratory nie powinny w żadnym 
wypadku być wykorzystywane jako stałe systemy śledzenia; wzywa do wzmożenia prac 
badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem zarówno środków publicznych, jak i 
prywatnych, oraz do przeprowadzania większej liczby testów, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo produktów i w rezultacie bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale również 
aby uzyskać konkretne dane pomagające w dalszym rozwoju; zauważa, że w celu 
ograniczenia incydentów do minimum potrzebne są nowoczesne systemy infrastruktury 
bazowej i inteligentny system transportu, korzystające z aktualnych, jasnych, 
interpretowalnych danych; 

11. wzywa do przeprowadzenia dalszej analizy konieczności dostosowania dyrektywy 
2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady2 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/103/WE3 z uwagi na zautomatyzowane funkcje pojazdów; ponadto wzywa 
Komisję do dokonania okresowej oceny europejskich ram regulacyjnych dotyczących 
transportu, aby zapewnić ich zdolność do reagowania na wyzwania w zakresie 
bezpieczeństwa i odpowiedzialności związane z integracją technologii SI; ponadto 
wzywa Komisję, aby zbadała możliwość objęcia unijnym prawodawstwem w zakresie 
bezpieczeństwa produktów wymogów dotyczących zagrożenia, jakie błędne dane 
stwarzają dla bezpieczeństwa; 

12. podkreśla, że systemy odpowiedzialności regulujące odpowiedzialność w razie wypadku 
lub naruszenia przepisów drogowych muszą być starannie opracowane dla każdego 
poziomu automatyzacji i integracji SI oraz być przekazywane użytkownikom w jasny 
sposób, aby zapewnić płynne przejście od pełnej odpowiedzialności kierowcy do pełnej 
odpowiedzialności producenta i operatora;

13. zauważa, że stopień, w jakim systemy bezzałogowe w sieci transportowej, takie jak 
pojazdy zautomatyzowane i systemy bezzałogowych statków powietrznych, mogą zostać 
włączone do infrastruktury lądowej i przestrzeni powietrznej, zależy od wielu zmiennych 
sygnałów i warunków oraz wszelkich zagrożeń lub przeszkód, które mogą napotkać; 
zauważa, że w związku ze wzrostem wykorzystania tego rodzaju systemów, zwłaszcza 
na obszarach miejskich, istniejący system odpowiedzialności cywilnej będzie nieustannie 
poddawany próbie, dlatego wzywa do regularnego aktualizowania map cyfrowych, 
systemów zarządzania ruchem i zasad wymiany danych zawierających obowiązkowy 
minimalny i odpowiedni zestaw informacji i instrukcji dotyczących użytkowania 
produktów wyposażonych w sztuczną inteligencję i na temat sieci dróg, oraz do 
prawidłowego opracowania i wdrożenia programu U-space; jest zdania, że 
ukierunkowanie na człowieka powinno stanowić podstawę wszelkich aktualizacji i 
opracowywania ram regulacyjnych dotyczących automatyzacji i integracji SI w 

2 Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie praw jazdy (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku 
z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej 
odpowiedzialności (Dz.U. L 263 z 7.10.2009, s. 11).
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transporcie;

14. zwraca się do Komisji o przedstawienie wytycznych w celu uniknięcia 
fragmentarycznego podejścia regulacyjnego na szczeblu krajowym oraz o 
uwzględnienie przy tym dyrektywy 85/374/EWG i istniejących krajowych systemów 
odpowiedzialności; podkreśla potrzebę istnienia unijnych ram odpowiedzialności 
cywilnej i zwraca uwagę, że fragmentacja byłaby niezwykle szkodliwa dla rozwoju 
takich technologii i dla konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii, zwłaszcza dla MŚP, 
oraz że stanowiłaby zagrożenie dla pewności prawa i bezpieczeństwa oraz utrudniałaby 
szybkie przyznawanie odszkodowań dla ofiar; zauważa, że odpowiedzialność orzekana 
w wyniku rzetelnego procesu sądowego powinna spoczywać na podmiocie, który jest 
najbardziej kompetentny do wyeliminowania zagrożenia. 
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