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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/EWG dotyczącą odpowiedzialności za produkty,

– uwzględniając art. 56 Regulaminu,

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;

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;

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; 

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;

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;

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;

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

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

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;

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;

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;

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

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

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;

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;

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.


