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Poprawka 1
Sara Cerdas

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

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

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

Or. pt

Poprawka 2
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ułatwianie 
rozwoju nowych technologii, produktów i 
usług transportowych opartych na 
sztucznej inteligencji, a także zachęcanie 
do wprowadzania i wykorzystywania SI w 
Europie powinno być głównym 
priorytetem Unii i podstawowym celem 
przyświecającym opracowaniu odnośnych 
ram odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 3
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
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Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w różnych 
sektorach transportu zastosowano szereg 
skal automatyzacji i sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 4
Tilly Metz

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja w transporcie przyczynia się 
do rozwoju nowej generacji systemów 
informatycznych, a jej stosowanie 
obejmuje stosowanie wielu rodzajów 
technologii, takich jak pojazdy 
autonomiczne i rozwiązania w zakresie 
zarządzania ruchem;

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja w transporcie przyczynia się 
do rozwoju nowej generacji systemów 
informatycznych, a jej stosowanie 
obejmuje stosowanie wielu rodzajów 
technologii, takich jak pojazdy 
autonomiczne i rozwiązania w zakresie 
zarządzania ruchem, zatem szczególną 
uwagę należy też zwrócić na 
interoperacyjność;

Or. en

Poprawka 5
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja w transporcie przyczynia się 
do rozwoju nowej generacji systemów 
informatycznych, a jej stosowanie 
obejmuje stosowanie wielu rodzajów 
technologii, takich jak pojazdy 

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja w transporcie przyczynia się 
do rozwoju nowej generacji systemów 
informatycznych, a jej stosowanie 
obejmuje stosowanie wielu rodzajów 
technologii, takich jak pojazdy 
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autonomiczne i rozwiązania w zakresie 
zarządzania ruchem;

autonomiczne, systemy bezzałogowych 
statków powietrznych i rozwiązania w 
zakresie zarządzania ruchem;

Or. en

Poprawka 6
Sara Cerdas

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja w transporcie przyczynia się 
do rozwoju nowej generacji systemów 
informatycznych, a jej stosowanie 
obejmuje stosowanie wielu rodzajów 
technologii, takich jak pojazdy 
autonomiczne i rozwiązania w zakresie 
zarządzania ruchem;

B. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja w transporcie przyczynia się 
do rozwoju nowej generacji systemów 
informatycznych, a jej stosowanie 
obejmuje stosowanie wielu rodzajów 
technologii, takich jak pojazdy 
autonomiczne i inteligentne rozwiązania w 
zakresie zarządzania ruchem;

Or. pt

Poprawka 7
Robert Roos

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że istnieje pięć 
poziomów autonomii systemów 
zautomatyzowanej jazdy, począwszy od 
pełnej kontroli ze strony kierowcy aż po 
pełną autonomię;

Or. en

Poprawka 8
Robert Roos
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Projekt opinii
Motyw B b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bb. mając na uwadze, że badania 
wykazały, iż przyczyną do 90 % wypadków 
drogowych jest przynajmniej w pewnej 
mierze błąd ludzki;

Or. en

Poprawka 9
Robert Roos

Projekt opinii
Motyw B c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bc. mając na uwadze, że jeśli pojazdy 
mają być rzeczywiście autonomiczne, będą 
musiały odtwarzać proces podejmowania 
decyzji przez człowieka; mając na uwadze, 
że niektóre decyzje nie są jedynie 
mechaniczne i wydają się wymagać 
świadomości zasad etycznych;

Or. en

Poprawka 10
Robert Roos

Projekt opinii
Motyw B d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Bd. mając na uwadze, że ludzie są o 
wiele mniej tolerancyjni wobec błędów 
spowodowanych przez maszyny i 
algorytmy niż ludzi;

Or. en
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Poprawka 11
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że ramy 
odpowiedzialności Unii są uzupełnione 
krajowymi systemami odpowiedzialności i 
w obu przypadkach powinny one 
odzwierciedlać złożoność pojawiających 
się technologii w celu zapewnienia takiego 
samego poziomu ochrony, przy 
jednoczesnym zachowaniu równowagi z 
potrzebami innowacji technologicznych;

C. mając na uwadze, że ramy 
odpowiedzialności Unii są uzupełnione 
krajowymi systemami odpowiedzialności i 
w obu przypadkach powinny one 
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 
SI;

Or. en

Poprawka 12
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że przepisy 
unijne i przepisy krajowe powinny 
zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa 
produktów zarówno ex ante, jak i przez 
cały cykl życia produktu, a zarazem 
ułatwiać wypłacanie osobom 
poszkodowanym odszkodowań ex post;

D. mając na uwadze, że przepisy 
unijne i przepisy krajowe powinny 
zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa 
produktów i solidny system zarządzania 
zarówno ex ante, jak i przez cały cykl 
życia, a zarazem ułatwiać wypłacanie 
osobom poszkodowanym odszkodowań ex 
post;

Or. en

Poprawka 13
Maria Grapini
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Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że przepisy 
unijne i przepisy krajowe powinny 
zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa 
produktów zarówno ex ante, jak i przez 
cały cykl życia produktu, a zarazem 
ułatwiać wypłacanie osobom 
poszkodowanym odszkodowań ex post;

D. mając na uwadze, że przepisy 
unijne i przepisy krajowe powinny 
zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa 
produktów i usług zarówno ex ante, jak i 
przez cały cykl życia produktu, a zarazem 
ułatwiać wypłacanie osobom 
poszkodowanym odszkodowań ex post;

Or. ro

Poprawka 14
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. 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;

Or. en

Poprawka 15
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sztuczna inteligencja 
może być wykorzystywana w pojazdach na 
różnych poziomach, co może w znaczącym 
stopniu wpływać na ich autonomię, a w 
konsekwencji na odpowiedzialność 
cywilną;

1. podkreśla, że sztuczna inteligencja 
może być wykorzystywana w pojazdach i 
infrastrukturze transportowej na różnych 
poziomach, co może w znaczącym stopniu 
wpływać na ich autonomię, a w 
konsekwencji na odpowiedzialność 
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cywilną; apeluje o wprowadzenie w całej 
UE jasnych definicji wszystkich rodzajów 
pojazdów i infrastruktury, w których 
wykorzystuje się oprogramowanie SI, oraz 
odpowiedniej klasyfikacji ryzyka, aby 
pomóc w wyjaśnianiu kwestii 
odpowiedzialności przez mechanizm 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 16
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sztuczna inteligencja 
może być wykorzystywana w pojazdach na 
różnych poziomach, co może w znaczącym 
stopniu wpływać na ich autonomię, a w 
konsekwencji na odpowiedzialność 
cywilną;

1. podkreśla, że sztuczna inteligencja 
w pojazdach jest wykorzystywana na 
różnych poziomach autonomii systemów 
zautomatyzowanej jazdy, począwszy od 
pełnej kontroli ze strony kierowcy aż po 
pełną autonomię, oraz że w miarę 
zwiększania się stopnia autonomii 
systemów zautomatyzowanej jazdy 
następuje stopniowe przenoszenie 
odpowiedzialności cywilnej z kierowcy na 
inne strony;

Or. en

Poprawka 17
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że sztuczna inteligencja 
może być wykorzystywana w pojazdach na 
różnych poziomach, co może w znaczącym 
stopniu wpływać na ich autonomię, a w 

1. podkreśla, że sztuczna inteligencja 
może być wykorzystywana w 
infrastrukturze transportowej i w 
rodzajach transportu na różnych 
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konsekwencji na odpowiedzialność 
cywilną;

poziomach, co może w znaczącym stopniu 
wpływać na ich autonomię, a w 
konsekwencji na odpowiedzialność 
cywilną;

Or. en

Poprawka 18
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, aby opracowała 
ogólnounijny mechanizm 
odpowiedzialności cywilnej za 
zastosowania SI w transporcie w celu 
określenia jasnych kryteriów ustalania 
odpowiedzialności, co pozwoli uniknąć 
nieskutecznego, fragmentarycznego 
podejścia do indywidualnych przypadków 
w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 19
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że transport należy do 
sektorów, w których zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi są 
wyższe, i w związku z tym uważa, że 
powinny mieć do niego zastosowanie 
specjalne przepisy dotyczące 
odpowiedzialności, aby zapewnić możliwie 
najwyższe standardy bezpieczeństwa i 
ochrony;
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Or. en

Poprawka 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. w ocenie skutków należy również 
uwzględnić technologię blockchain i 
technologię rozproszonego rejestru z 
uwagi na ich znaczenie w transakcjach, 
komunikacji i wymianie informacji;

Or. en

Poprawka 21
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że bezpieczeństwo ma w 
sektorze transportu najwyższe znaczenie 
oraz że bezpieczeństwo i odpowiedzialność 
to dwie strony medalu;

Or. en

Poprawka 22
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Ondřej 
Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że sektor transportu 
od wielu lat stosuje technologie SI, w 
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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;

Or. en

Poprawka 23
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zautomatyzowane 
funkcje mogą przynieść istotne 
usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
zauważa, że sztuczna inteligencja może 
być również wykorzystywana do 
planowania i ukierunkowywania 
łańcuchów logistycznych oraz do 
zwiększania wydajności, odporności, 
niezawodności i elastyczności;

2. podkreśla, że zautomatyzowane 
funkcje mogą przynieść istotne 
usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w 
perspektywie średnio- i długoterminowej, a 
także niezamierzone skutki (np. 
cyberbezpieczeństwo, prywatność danych); 
zauważa, że sztuczna inteligencja może 
być również wykorzystywana do 
planowania i ukierunkowywania 
łańcuchów logistycznych oraz do 
zwiększania wydajności, odporności, 
niezawodności, trwałości i elastyczności;

Or. en

Poprawka 24
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zautomatyzowane 
funkcje mogą przynieść istotne 
usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 

2. podkreśla, że zautomatyzowane 
funkcje mogą przynieść istotne 
usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
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zauważa, że sztuczna inteligencja może 
być również wykorzystywana do 
planowania i ukierunkowywania 
łańcuchów logistycznych oraz do 
zwiększania wydajności, odporności, 
niezawodności i elastyczności;

zauważa, że sztuczna inteligencja może 
być również wykorzystywana do 
planowania i ukierunkowywania 
łańcuchów logistycznych oraz do 
zwiększania wydajności, odporności, 
niezawodności i elastyczności; 
współistnienie różnych poziomów 
automatyzacji stanowi wyzwanie;

Or. en

Poprawka 25
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zautomatyzowane 
funkcje mogą przynieść istotne 
usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
zauważa, że sztuczna inteligencja może 
być również wykorzystywana do 
planowania i ukierunkowywania 
łańcuchów logistycznych oraz do 
zwiększania wydajności, odporności, 
niezawodności i elastyczności;

2. podkreśla, że zautomatyzowane 
funkcje mogą przynieść istotne 
usprawnienia w zakresie bezpieczeństwa w 
perspektywie średnio- i długoterminowej; 
zauważa, że sztuczna inteligencja może 
być również wykorzystywana do 
planowania i ukierunkowywania 
łańcuchów logistycznych i łańcuchów 
bloków oraz do zwiększania wydajności, 
odporności, niezawodności i elastyczności;

Or. en

Poprawka 26
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla ryzyko związane z 
ruchem mieszanym (z udziałem zarówno 
pojazdów tradycyjnych, jak i 
autonomicznych), który wykazuje 
największe zagrożenie wypadkami i w 
związku z tym wymaga nasilenia prac 



PE652.306v01-00 14/36 AM\1205188PL.docx

PL

badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem 
środków zarówno publicznych, jak i 
prywatnych oraz więcej testów, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo produktów i w 
rezultacie bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, ale również aby uzyskać 
konkretne dane pomagające w dalszym 
rozwoju i dostosować przepisy dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej;

Or. en

Poprawka 27
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że w inteligentnych 
miastach ruch będzie zarządzany za 
pośrednictwem systemów opartych na SI, 
które stale komunikują się z pojazdami, 
dronami, automatycznymi urządzeniami i 
infrastrukturą; uważa, że konieczne jest 
opracowanie nowego systemu 
odpowiedzialności cywilnej za SI, który 
będzie uwzględniał wszystkie możliwe 
zagrożenia wynikające z takich nowych 
cyfrowych interakcji między 
infrastrukturą a pojazdami wszystkich 
kategorii;

Or. en

Poprawka 28
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca uwagę na coraz częstsze 
wykorzystywanie bezzałogowych statków 
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powietrznych do celów komercyjnych, w 
tym między innymi do nadzoru, kontroli 
na miejscu, fotografowania i doręczania 
paczek; zauważa, że taki wzrost 
wykorzystania, zwłaszcza na obszarach 
miejskich, będzie stale poddawał próbie 
obowiązujący system odpowiedzialności 
cywilnej;

Or. en

Poprawka 29
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że możliwym 
rozwiązaniem problemu obecnych luk i 
braków w przepisach mogłoby być 
ustanowienie ram ubezpieczenia bez winy 
w przypadku szkód spowodowanych przez 
pojazdy autonomiczne lub ewentualna 
ponowna ocena dyrektywy w sprawie 
ubezpieczeń komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 30
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami 
różnych komponentów, dostawcami usług 
oraz operatorami i użytkownikami 
końcowymi;

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami 
różnych komponentów, dostawcami usług, 
operatorami i użytkownikami końcowymi 
w celu m.in. zapewnienia jak 
największego bezpieczeństwa produktów, 
odpowiedniego podziału ryzyka, 
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zobowiązań i odpowiedzialności 
związanych również z awariami działania 
oprogramowania, awariami sieci oraz 
ryzykiem i efektami zewnętrznymi 
odnoszącymi się do opcji programowania, 
które obecnie nie są odpowiednio 
uwzględnione;

Or. en

Poprawka 31
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami 
różnych komponentów, dostawcami usług 
oraz operatorami i użytkownikami 
końcowymi;

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami 
różnych komponentów, dostawcami usług 
oraz operatorami i użytkownikami 
końcowymi; podkreśla, że ostatecznie to 
osoba fizyczna musi być odpowiedzialna 
za algorytm sterujący podejmowaniem 
decyzji etycznych pojazdów o wysokim 
poziomie automatyzacji;

Or. en

Poprawka 32
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami 
różnych komponentów, dostawcami usług 
oraz operatorami i użytkownikami 
końcowymi;

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami 
różnych komponentów, dostawcami usług 
oraz operatorami i użytkownikami 
końcowymi, jak również znaczenie 
ochrony praw konsumentów i 
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dopilnowania, by dokładnie wiedzieli, z 
kim powinni się skontaktować;

Or. ro

Poprawka 33
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami 
różnych komponentów, dostawcami usług 
oraz operatorami i użytkownikami 
końcowymi;

3. podkreśla znaczenie zdefiniowania 
wyraźnego podziału obowiązków między 
twórcami oprogramowania, producentami, 
dostawcami usług i danych oraz 
operatorami i użytkownikami końcowymi;

Or. en

Poprawka 34
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na podstawową rolę 
zasady ostrożności, zapisanej w art. 191 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), jeśli chodzi o 
analizę ryzyka i zarządzanie ryzykiem; 
apeluje o przestrzeganie tej zasady, aby 
zapewnić najwyższy poziom ochrony 
obywateli, konsumentów i użytkowników 
podczas wdrażania systemów SI w 
sektorach wysokiego ryzyka;

Or. en
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Poprawka 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że systemy SI nie 
powinny narażać na szwank ani naruszać 
integralności fizycznej i psychicznej 
człowieka; w związku z tym apeluje, aby 
systemy SI były solidne pod względem 
technicznym, żeby nie można było 
wykorzystywać ich do szkodliwych celów;

Or. en

Poprawka 36
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że należy przekazywać 
użytkownikom końcowym odpowiednie 
informacje i instrukcje dotyczące 
korzystania z produktów wyposażonych w 
SI;

Or. ro

Poprawka 37
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
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podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji;

podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji; 
przypomina o potrzebie wprowadzenia 
obowiązkowych wymogów prawnych 
dotyczących zastosowań SI w sektorach 
wysokiego ryzyka w transporcie, jak 
zauważono w białej księdze KE w sprawie 
sztucznej inteligencji1a; podkreśla 
potrzebę wspólnej harmonizacji takich 
wymogów w całej UE, aby zapewnić 
najwyższy poziom bezpieczeństwa 
produktów i minimalny poziom ryzyka dla 
użytkowników podczas eksploatacji 
systemów SI;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/co
mmission-white-paper-artificial-
intelligence-feb2020_pl.pdf.

Or. en

Poprawka 38
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji;

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
podejścia opartego na analizie ryzyka; 
zauważa, że podejście to nie powinno 
opierać się na wyodrębnianiu z 
wyprzedzeniem niektórych sektorów, 
takich jak transport, jako sektorów 
stosujących SI wysokiego ryzyka, ale na 
ocenach specyficznych dla obszaru i 
neutralnych pod względem 
technologicznym;

Or. en
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Poprawka 39
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji;

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji; 
podkreśla ponadto potrzebę 
odpowiedniego podejścia do ochrony 
danych;

Or. pt

Poprawka 40
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji;

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji; 
należy odpowiednio zająć się 
zagrożeniami związanymi z hakowaniem i 
cyberprzestępczością;

Or. en

Poprawka 41
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka istnieje potrzeba 
podejścia opartego na analizie ryzyka w 
zależności od poziomu automatyzacji;

4. podkreśla, że w przypadku 
zastosowań związanych ze sztuczną 
inteligencją o szczególnym profilu 
wysokiego ryzyka w sektorze transportu 
istnieje potrzeba podejścia opartego na 
analizie ryzyka w zależności od poziomu 
automatyzacji i samouczenia się systemu;

Or. en

Poprawka 42
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że ofiary powinny 
szybko otrzymywać odszkodowanie, 
niezależnie od łańcucha 
odpowiedzialności; zapewnienie ofiarom 
opieki i odszkodowania powinno być 
pierwszym celem, szczególnie w przypadku 
gdy ustalenie odpowiedzialności zabiera 
wiele czasu;

Or. en

Poprawka 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby w przypadku gdy 
podmiot posiada wyższy stopień kontroli 
niż właściciel lub użytkownik faktycznego 
produktu lub usługi wyposażonej w 
sztuczną inteligencję, podmiot ten jest 
najlepiej przygotowany do zarządzania 

5. zaleca, aby w przypadku gdy 
podmiot posiada wyższy stopień kontroli 
niż właściciel lub użytkownik faktycznego 
produktu lub usługi wyposażonej w 
sztuczną inteligencję, podmiot ten jest 
najlepiej przygotowany do zarządzania 
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ryzykiem i powinien w związku z tym 
ponosić odpowiedzialność; zauważa, że 
każdy obowiązek powinien spoczywać na 
podmiocie, który jest w stanie najlepiej 
stawić czoła zagrożeniu;

ryzykiem i powinien w związku z tym 
ponosić odpowiedzialność; zauważa, że 
każdy obowiązek powinien spoczywać na 
podmiocie, który jest w stanie najlepiej 
stawić czoła zagrożeniu; podkreśla, że 
podstawowe zasady rozwoju usług 
transportowych wykorzystujących SI to 
zgoda konsumenta i jej anonimowość, bez 
jakiegokolwiek obowiązku używania 
aplikacji do śledzenia kontaktów; w 
związku z tym domaga się, aby usługi SI 
były ukierunkowane na użytkowników; 
wzywa Komisję, aby określiła sposoby 
certyfikowania tych usług, żeby zapobiec 
rozprzestrzenianiu się szkodliwych 
aplikacji do śledzenia kontaktów;

Or. en

Poprawka 44
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zaleca, aby w przypadku gdy 
podmiot posiada wyższy stopień kontroli 
niż właściciel lub użytkownik faktycznego 
produktu lub usługi wyposażonej w 
sztuczną inteligencję, podmiot ten jest 
najlepiej przygotowany do zarządzania 
ryzykiem i powinien w związku z tym 
ponosić odpowiedzialność; zauważa, że 
każdy obowiązek powinien spoczywać na 
podmiocie, który jest w stanie najlepiej 
stawić czoła zagrożeniu;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. ro

Poprawka 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że ochrona obywateli UE 
i unijnych przedsiębiorstw stosujących te 
technologie wymaga rozważenia 
odpowiedzialności różnych 
zaangażowanych stron niezależnie od 
tego, czy organizacje te mają siedzibę w 
UE (skutek eksterytorialny);

Or. en

Poprawka 46
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania takiego samego poziomu 
bezpieczeństwa produktów jak obecnie 
istniejący, aby ułatwić ofiarom wypadków 
dochodzenie odszkodowań, uniknąć 
zwiększenia kosztów postępowania 
sądowego w porównaniu z dzisiejszą 
sytuacją oraz zapobiec braku pewności 
prawa, zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw, które wprowadzają swoje 
produkty do obrotu w UE i na świecie;

6. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania co najmniej takiego 
samego poziomu bezpieczeństwa 
produktów jak obecnie istniejący, z 
uwzględnieniem również celu „wizja 
zero”, aby ułatwić ofiarom wypadków 
dochodzenie odszkodowań, uniknąć 
zwiększenia kosztów postępowania 
sądowego w porównaniu z dzisiejszą 
sytuacją oraz zapobiec brakowi pewności 
prawa, zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw, które wprowadzają swoje 
produkty do obrotu w UE i na świecie; w 
związku z tym podkreśla, że aby 
zagwarantować odpowiednią ochronę 
ofiar, nie należy ograniczać 
odpowiedzialności, jeśli chodzi o 
charakter i zakres szkód, za które ma 
zostać wypłacone odszkodowanie;

Or. en

Poprawka 47
Josianne Cutajar
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania takiego samego poziomu 
bezpieczeństwa produktów jak obecnie 
istniejący, aby ułatwić ofiarom wypadków 
dochodzenie odszkodowań, uniknąć 
zwiększenia kosztów postępowania 
sądowego w porównaniu z dzisiejszą 
sytuacją oraz zapobiec braku pewności 
prawa, zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw, które wprowadzają swoje 
produkty do obrotu w UE i na świecie;

6. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa produktów, aby ułatwić 
ofiarom wypadków dochodzenie 
odszkodowań, uniknąć zwiększenia 
kosztów postępowania sądowego w 
porównaniu z dzisiejszą sytuacją oraz 
zapobiec brakowi pewności prawa, 
zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, 
które wprowadzają swoje produkty do 
obrotu w UE i na świecie; przypomina, że 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa produktów 
odpowiedzialność ponosi producent, o ile 
nie zostanie udowodnione inaczej, i ciężar 
dowodu spoczywa na producencie; 
podkreśla, że zasada ta powinna być w 
równym stopniu stosowana do produktów 
SI;

Or. en

Poprawka 48
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania takiego samego poziomu 
bezpieczeństwa produktów jak obecnie 
istniejący, aby ułatwić ofiarom wypadków 
dochodzenie odszkodowań, uniknąć 
zwiększenia kosztów postępowania 
sądowego w porównaniu z dzisiejszą 
sytuacją oraz zapobiec braku pewności 
prawa, zwłaszcza w przypadku 
przedsiębiorstw, które wprowadzają swoje 
produkty do obrotu w UE i na świecie;

6. podkreśla potrzebę 
zagwarantowania co najmniej takiego 
samego poziomu bezpieczeństwa 
produktów jak obecnie istniejący, aby 
ułatwić ofiarom wypadków dochodzenie 
odszkodowań, uniknąć zwiększenia 
kosztów postępowania sądowego w 
porównaniu z dzisiejszą sytuacją oraz 
zapobiec brakowi pewności prawa, 
zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, 
które wprowadzają swoje produkty do 
obrotu w UE i na świecie;
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Or. en

Poprawka 49
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie propagowania 
sprawiedliwości i przejrzystości dla 
użytkowników biznesowych 
korzystających z usług pośrednictwa 
internetowego (COM(2018)0238 final) 
stanowi krok w kierunku stworzenia 
równych warunków działania dla MŚP 
konkurujących z dużymi korporacjami na 
rynkach usług cyfrowych, stosującymi 
również SI, i zwraca się o jego finalizację 
po dokonaniu aktualizacji i dostosowaniu 
go do nowej strategii cyfrowej 
ustanowionej przez Komisję w 
komunikacie pt. „Kształtowanie cyfrowej 
przyszłości Europy” z 19 lutego 2020 r. 
(COM (2020)0067 final);

Or. en

Poprawka 50
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. uważa, że pomimo poziomu 
automatyzacji i integracji sztucznej 
inteligencji w systemach transportowych i 
pojazdach odpowiedzialność powinna 
zawsze spoczywać na osobach fizycznych i 
prawnych, aby zapewnić pewność prawa 
oraz zachęcić do inwestowania i 
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właściwego wdrażania tej technologii;

Or. en

Poprawka 51
Robert Roos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie dopilnowania, 
aby kierowcy zawsze byli w pełni 
świadomi poziomu automatyzacji pojazdu i 
stopnia swojej odpowiedzialności: 
kierowcy powinni być informowani o 
systemach sztucznej inteligencji ich 
pojazdów i ograniczeniach związanych 
takimi systemami, takich jak aktywacja, 
dezaktywacja, awaria; ponadto systemy 
pokładowe powinny okresowo 
przypominać kierowcy, że odpowiada za 
monitorowanie stanu pojazdu;

7. podkreśla znaczenie dopilnowania, 
aby kierowcy zawsze byli w pełni 
świadomi poziomu automatyzacji pojazdu i 
stopnia swojej odpowiedzialności: 
kierowcy 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; podkreśla, 
że kierowcy nie mogą ponosić 
odpowiedzialności za błąd 
automatycznych systemów wspomagania 
kierowania pojazdem, jeżeli stwierdzono, 
że korzystali z tych systemów zgodnie z 
przepisami;

Or. en

Poprawka 52
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie dopilnowania, 
aby kierowcy zawsze byli w pełni 
świadomi poziomu automatyzacji pojazdu i 
stopnia swojej odpowiedzialności: 

7. podkreśla znaczenie dopilnowania, 
aby kierowcy zawsze byli w pełni 
świadomi poziomu automatyzacji pojazdu i 
stopnia swojej odpowiedzialności: 
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kierowcy powinni być informowani o 
systemach sztucznej inteligencji ich 
pojazdów i ograniczeniach związanych 
takimi systemami, takich jak aktywacja, 
dezaktywacja, awaria; ponadto systemy 
pokładowe powinny okresowo 
przypominać kierowcy, że odpowiada za 
monitorowanie stanu pojazdu;

kierowcy 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 zbliżających się 
granicach systemów SI;

Or. en

Poprawka 53
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla znaczenie dopilnowania, 
aby kierowcy zawsze byli w pełni 
świadomi poziomu automatyzacji pojazdu i 
stopnia swojej odpowiedzialności: 
kierowcy powinni być informowani o 
systemach sztucznej inteligencji ich 
pojazdów i ograniczeniach związanych 
takimi systemami, takich jak aktywacja, 
dezaktywacja, awaria; ponadto systemy 
pokładowe powinny okresowo 
przypominać kierowcy, że odpowiada za 
monitorowanie stanu pojazdu;

7. podkreśla znaczenie dopilnowania, 
aby kierowcy byli właściwie szkoleni oraz 
zawsze byli w pełni świadomi poziomu 
automatyzacji pojazdu i stopnia swojej 
odpowiedzialności: kierowcy powinni być 
informowani o systemach sztucznej 
inteligencji ich pojazdów i ograniczeniach 
związanych takimi systemami, takich jak 
aktywacja, dezaktywacja, awaria; ponadto 
systemy pokładowe powinny okresowo 
przypominać kierowcy, że odpowiada za 
monitorowanie stanu pojazdu;

Or. ro

Poprawka 54
Kateřina Konečná

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zauważa, że istnieje potrzeba 
instalowania rejestratorów zdarzeń, które 

8. zauważa, że istnieje potrzeba 
instalowania rejestratorów zdarzeń, które 
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będą wykorzystywane w przypadku 
poważnych wypadków, przy pełnym 
poszanowaniu przepisów o ochronie 
danych i prywatności;

będą wykorzystywane w przypadku 
poważnych wypadków, przy pełnym 
poszanowaniu przepisów o ochronie 
danych i prywatności; w żadnych 
okolicznościach rejestratory nie powinny 
być wykorzystywane jako systemy stałego 
śledzenia, dlatego też zgromadzone dane 
muszą być usuwane w ustalonych i ściśle 
ograniczonych ramach czasowych;

Or. en

Poprawka 55
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zauważa, że istnieje potrzeba 
instalowania rejestratorów zdarzeń, które 
będą wykorzystywane w przypadku 
poważnych wypadków, przy pełnym 
poszanowaniu przepisów o ochronie 
danych i prywatności;

8. zauważa, że istnieje potrzeba 
instalowania technologii rejestracji 
zdarzeń, umożliwiającej przypisanie 
wszelkich decyzji mających wpływ na 
rozwój produktu osobie fizycznej i tym 
samym ustalenie odpowiedzialności, która 
to technologia będzie wykorzystywana w 
przypadku poważnych wypadków przy 
pełnym poszanowaniu przepisów o 
ochronie danych i prywatności;

Or. en

Poprawka 56
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca uwagę na kluczową rolę, 
jaką przechowywanie danych, dzielenie 
się i zarządzanie nimi, przy pełnym 
poszanowaniu prawa o ochronie danych i 
prywatności, będzie miało dla wdrożenia 
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SI w sektorze mobilności; zauważa, że do 
ograniczenia do minimum incydentów 
potrzebna jest najnowocześniejsza 
infrastruktura bazowa, inteligentny 
system transportu, skomunikowane za 
pomocą oprogramowania SI w sektorze 
mobilności i korzystające z aktualnych, 
jasnych, interpretowalnych danych; z 
zadowoleniem przyjmuje strategię KE 
dotyczącą danych przewidującą przestrzeń 
danych dotyczących mobilności2a;
_________________
2a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/co
mmunication-european-strategy-data-
19feb2020_en.pdf

Or. en

Poprawka 57
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do przeprowadzenia dalszej 
analizy konieczności dostosowania 
dyrektywy europejskiej w sprawie praw 
jazdy w związku ze zautomatyzowanymi 
funkcjami pojazdów;

9. wzywa do przeprowadzenia dalszej 
analizy konieczności dostosowania 
dyrektywy europejskiej w sprawie praw 
jazdy w związku ze zautomatyzowanymi 
funkcjami pojazdów; ponadto wzywa 
Komisję do przeprowadzania 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;

Or. en

Poprawka 58
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
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Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. jest zdania, że ukierunkowanie na 
człowieka powinno stanowić podstawę 
wszelkich aktualizacji i opracowywania 
ram regulacyjnych dotyczących 
automatyzacji i integracji SI w 
transporcie;

Or. en

Poprawka 59
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. podkreśla, że systemy 
odpowiedzialności w razie wypadku lub 
naruszenia przepisów drogowych muszą 
być starannie opracowane dla każdego 
poziomu automatyzacji i przekazywane 
użytkownikom w jasny sposób, aby 
zapewnić płynne przejście od 
odpowiedzialności kierowcy do pełnej 
odpowiedzialności producenta i 
przewoźnika drogowego;

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

Or. en

Poprawka 60
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 11
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Projekt opinii Poprawka

11. zauważa, że pojazdy 
zautomatyzowane muszą sprostać 
zmiennym sygnałom i warunkom; apeluje 
w związku z tym o regularną aktualizację 
map cyfrowych zawierających 
obowiązkowy minimalny zestaw 
informacji o sieci drogowej;

11. zauważa, że pomyślne włączenie 
systemów bezzałogowych w sieci 
transportowej, takich jak pojazdy 
zautomatyzowane i systemy 
bezzałogowych statków powietrznych, 
odpowiednio do infrastruktury lądowej i 
przestrzeni powietrznej zależy od wielu 
zmiennych sygnałów i warunków; apeluje 
w związku z tym o regularną aktualizację 
map cyfrowych zawierających 
obowiązkowy minimalny zestaw 
informacji o sieci drogowej oraz o 
prawidłowy rozwój i stosowanie U-space;

Or. en

Poprawka 61
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. zauważa, że pojazdy 
zautomatyzowane muszą sprostać 
zmiennym sygnałom i warunkom; apeluje 
w związku z tym o regularną aktualizację 
map cyfrowych zawierających 
obowiązkowy minimalny zestaw 
informacji o sieci drogowej;

11. zauważa, że pojazdy 
zautomatyzowane muszą sprostać 
zmiennym sygnałom i warunkom; apeluje 
w związku z tym o regularną aktualizację 
map cyfrowych zawierających 
obowiązkowy minimalny zestaw 
informacji o sieci drogowej oraz o 
wszelkich ewentualnych zagrożeniach lub 
przeszkodach;

Or. ro

Poprawka 62
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka
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11. zauważa, że pojazdy 
zautomatyzowane muszą sprostać 
zmiennym sygnałom i warunkom; apeluje 
w związku z tym o regularną aktualizację 
map cyfrowych zawierających 
obowiązkowy minimalny zestaw 
informacji o sieci drogowej;

11. zauważa, że pojazdy 
zautomatyzowane muszą sprostać 
zmiennym sygnałom i warunkom; apeluje 
w związku z tym o regularną aktualizację 
map cyfrowych, systemów zarządzania 
ruchem i zasad wymiany danych 
zawierających obowiązkowy minimalny 
zestaw informacji o sieci drogowej;

Or. en

Poprawka 63
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że SI należy do 
najważniejszych zastosowań w gospodarce 
opartej na danych; przypomina, że 
systemy oparte na SI charakteryzują się 
dużą zależnością od danych i bazują na 
dokładności i adekwatności danych; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
zbadała możliwość objęcia unijnym 
prawodawstwem w zakresie 
bezpieczeństwa produktów wymogów 
dotyczących ryzyka, jakie błędne dane 
stwarzają dla bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. podkreśla, że należy 
zagwarantować kompetencje regionalne i 
lokalne w odniesieniu do usług w zakresie 
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SI, jeżeli istnieją, oraz że mechanizmy 
zgłaszania i eliminowania nielegalnych 
działań powinny opierać się na zasadzie 
pomocniczości i w związku z tym powinny 
uznawać ten rodzaj kompetencji, aby 
zagwarantować, że organy administracji 
regionalnej nie utracą uprawnień;

Or. en

Poprawka 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt opinii
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11b. uważa, że SI powinna w 
zrównoważony sposób respektować 
środowisko, a także wspierać badania, aby 
osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ;

Or. en

Poprawka 66
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wytycznych w celu 
uniknięcia fragmentarycznego podejścia 
regulacyjnego na szczeblu krajowym oraz 
o uwzględnienie przy tym dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkty i 
krajowych systemów odpowiedzialności.

12. wzywa Komisję, aby zbadała 
możliwość utworzenia organu UE, który 
składałby się z organów regulacyjnych 
różnych państw członkowskich i 
zapewniał nadzór na szczeblu europejskim 
po to, by zalecać Komisji działania w 
przypadku, gdyby przepisy dotyczące 
odpowiedzialności były niejasne lub 
wymagały dostosowania lub gdyby 
systemy SI wykorzystywane w transporcie 
naruszały prawa podstawowe; ponadto 
zwraca się do Komisji o przedstawienie 
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wytycznych w celu uniknięcia 
fragmentarycznego podejścia 
regulacyjnego na szczeblu krajowym oraz 
o uwzględnienie przy tym dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkty i 
krajowych systemów odpowiedzialności.

Or. en

Poprawka 67
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wytycznych w celu 
uniknięcia fragmentarycznego podejścia 
regulacyjnego na szczeblu krajowym oraz 
o uwzględnienie przy tym dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkty i 
krajowych systemów odpowiedzialności.

12. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wytycznych w celu 
uniknięcia fragmentarycznego podejścia 
regulacyjnego na szczeblu krajowym oraz 
o uwzględnienie przy tym dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkty i 
istniejących krajowych systemów 
odpowiedzialności; podkreśla, że 
wspomniana fragmentacja będzie 
niezwykle szkodliwa dla rozwoju takich 
technologii oraz dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw i MŚP w UE.

Or. en

Poprawka 68
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wytycznych w celu 
uniknięcia fragmentarycznego podejścia 
regulacyjnego na szczeblu krajowym oraz 
o uwzględnienie przy tym dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkty i 

12. zwraca się do Komisji o 
przedstawienie wytycznych w celu 
uniknięcia fragmentarycznego podejścia 
regulacyjnego na szczeblu krajowym oraz 
o uwzględnienie przy tym dyrektywy w 
sprawie odpowiedzialności za produkty i 
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krajowych systemów odpowiedzialności. krajowych systemów odpowiedzialności; 
podkreśla potrzebę przyjęcia przez 
wszystkie państwa członkowskie jednolitej 
europejskiej polityki.

Or. pt

Poprawka 69
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. zauważa ogromne korzyści, jakie 
pojazdy wykorzystujące SI mogą przynieść 
osobom z niepełnosprawnością i o 
ograniczonej możliwości poruszania się, 
zwiększając ich zdolność korzystania z 
poszczególnych środków transportu 
drogowego i poprawiając jakość ich życia; 
podkreśla potrzebę ścisłej kontroli w 
ramach unijnego systemu 
odpowiedzialności cywilnej za produkty 
SI, aby zapewnić bezpieczeństwo osób z 
niepełnosprawnością i o ograniczonej 
możliwości poruszania się.

Or. en

Poprawka 70
Josianne Cutajar

Projekt opinii
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12b. postuluje utworzenie funduszu 
odszkodowań, na który składaliby się 
producenci, gwarantującego uzyskanie 
odszkodowania, zwłaszcza z tytułu 
zastosowań związanych z SI o 
szczególnym profilu wysokiego ryzyka.
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Or. en


