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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Jogi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy: 

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az idősödés a várható élettartam – az életkörülmények javulásából és a modern 

orvostudomány fejlődéséből eredő – növekedésének következménye, és egyúttal az 

európai társadalmak számára a 21. század egyik legnagyobb politikai, társadalmi és 

gazdasági kihívása; mivel 2025-re az európaiak több mint 20%-a lesz legalább 65 éves, 

és a 80-on felüliek száma különösen gyorsan emelkedik, ami alapvetően eltérő 

egyensúlyt fog eredményezni a generációk között társadalmainkban, és mivel a 

társadalom érdeke, hogy az időskorúak a lehető leghosszabb ideig egészségesek és 

aktívak maradjanak; 

B. mivel a robotok értékesítése és gyártása 2010 és 2014 között jelentősen nőtt, csak 2014-

ben majdnem 30 %-os növekedést mutatva, különösen az egészségügyi és a gondozási 

ágazatban; 

C. mivel az elöregedő társadalomban nő a fogyatékosság, a krónikus betegségek, a sztrók 

kockázatának, az agyi sérülések és a képességek hanyatlásának előfordulási gyakorisága 

és aránya; 

D. mivel a társadalmaknak és az egészségügyi rendszereknek alkalmazkodniuk kell majd 

az idősödési folyamathoz és az időskorúak egészségügyi ellátási szükségleteihez, hogy 

megfelelő ellátást biztosítsanak és pénzügyileg fenntarthatók maradjanak; 

E. mivel a kiberfizikai rendszerek (CPS) hálózatba kötött számítógépekből, robotokból és 

mesterséges intelligenciából álló műszaki rendszerek, amelyek kölcsönhatásban állnak a 

fizikai világgal, és az egészségügyi ágazatban sokrétűen alkalmazhatók; 

F. mivel a CPS-rendszerek jellegére való tekintettel a konkrét, részletesebb, Unió-szerte 

egységes normák kidolgozására van szükség; 

G. mivel e rendszerek jelentik majd a most kialakuló és a jövőbeli intelligens 

szolgáltatások alapját, és előrelépéseket hoznak a személyre szabott egészségügyi 

ellátás, a szükséghelyzeti reagálás és a távgyógyászat terén; 

H. mivel a robotika, a diagnosztikai csúcstechnológia vagy a gyógykezelést segítő 

eszközök használata semmilyen körülmények közt nem eredményezheti az őket 

használó orvosokat vagy egészségügyi alkalmazottakat terhelő felelősség növekedését; 

mivel ezért tanácsosnak tűnik az érintett egészségügyi létesítmények vagy gyártók 

felelősségének növelése; 

I. mivel a CPS-rendszerek gazdasági és társadalmi potenciálja sokkal nagyobb a korábban 

feltételezettnél, és világszerte jelentős befektetések történnek a technológia fejlesztése 

terén; 

J. mivel a technológia alkalmazása nem gyengítheti vagy károsíthatja az orvos-beteg 
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kapcsolatot, hanem segítenie kell az orvosokat a betegek diagnosztizálása és/vagy 

kezelése terén; 

K. mivel a CPS-rendszerek nagy várakozásokat keltenek, és sok lehetőséget tartogatnak, 

ám az újonnan bevezetett technológiák hatása sosem lesz teljesen megjósolható, és csak 

akkor integrálhatóak sikeresen, amennyiben a társadalom képes elsajátítani a 

technológiával folytatott interakció egy új módját; 

1. elismeri, hogy az egészségügy területén az új technológiák bevezetése – feltételezve, 

hogy a hangsúly az orvos-beteg kapcsolatra és a szabad akaratra helyeződik – 

feltehetőleg jelentős előnyökkel jár majd a betegellátás és a kezelés hatékonysága és 

pontossága tekintetében, az emberi tévedés kockázatának csökkentésére irányul, és 

ezáltal az életminőség javulásához és a várható élettartam növekedéséhez vezet; 

2. úgy véli, hogy bár a robotika társadalmi előnyökkel járhat, ugyanakkor drámai módon 

megváltoztathatja az emberek közti interakció módjait, és ezért tényleges hatással bírhat 

a jelenlegi társadalmi struktúrákra; ezért hangsúlyozza a széles körű és tájékozott 

társadalmi vita sürgető szükségességét az új technológiai forradalomról; 

3. elengedhetetlennek tartja, hogy az Unió egy etikai elveken alapuló szabályozási keretet 

dolgozzon ki, összhangban a robotika összetettségével és szerteágazó társadalmi, 

gyógyászati és bioetikai hatásaival; 

4. hangsúlyozza, hogy a jobb diagnózisokat és a kezelési, ellátási és rehabilitációs 

lehetőségek jobb áttekintését biztosító innováció pontosabb orvosi döntéseket és 

rövidebb gyógyulási időket eredményez, ennélfogva az ellátási és rehabilitációs 

folyamatokban enyhítheti az egészségügyi szakemberhiányt; 

5. hangsúlyozza, hogy a CPS-rendszerek iránti növekvő kereslet lehetőséget kínál 

nagyszámú, magas szakképzettséget igénylő munkahely létrehozásához az Unióban; 

6. hasznosnak tartja, hogy robotok segítsék az orvosok vagy egészségügyi asszisztensek 

munkáját a diagnosztika és kezelés során történő emberi tapasztalatgyűjtés 

hatékonyabbá tétele érdekében, ám eközben nem szabad megfeledkezni annak 

biztosításáról, hogy az orvosi és betegápolási gyakorlat ne váljék embertelenné; 

Gondozó robotok 

7. megállapítja, hogy a CPS képes javítani a fogyatékossággal élő személyek 

életminőségét, mivel az intelligens technológiák megelőzés, segítségnyújtás, nyomon 

követés és társaság biztosítása céljából egyaránt bevethetők; 

8. megjegyzi, hogy a CPS valószínűleg jelentős hatással lesz az egészségügyi ágazatra, 

lehetőséget nyújt az egészségügyi ellátás teljes költségének csökkentésére, mivel 

lehetővé teszi, hogy az egészségügyi szakemberek áthelyezzék a hangsúlyt a kezelésről 

a megelőzésre; 

9. hangsúlyozza, hogy az időskorúakat gondozó robotokkal kapcsolatos kutatás és 

fejlesztés idővel általánosabbá és olcsóbbá vált, továbbá hasznosabb és nagyobb 

fogyasztói elfogadottsággal bíró termékeket hoz létre; megjegyzi, hogy ezeket az 
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időskorúak és a demenciában, kognitív zavarokban vagy az emlékezet hanyatlásában 

szenvedők számára megelőzést, segítségnyújtást, nyomon követést, stimulációt és 

társaságot biztosító technológiákat széles körben alkalmazzák; 

10. hangsúlyozza, hogy noha a CPS növelni képes a fogyatékossággal élő személyek és az 

időskorúak mobilitását és közösségi szellemét, még mindig szükség lesz emberi 

gondozókra, akik továbbra is a szociális érintkezés fontos, teljes mértékben nem 

helyettesíthető forrását biztosítják számukra; megjegyzi, hogy a CPS-technológiák vagy 

robotok csupán jelentősen javíthatják az emberi ellátást, illetve célzottabbá tehetik a 

rehabilitációs folyamatot annak érdekében, hogy az orvosi személyzet és a gondozók 

több minőségi időt fordíthassanak a diagnózisra és a jobb kezelési lehetőségekre; 

Orvosi robotok 

11. megállapítja, hogy az egészségügyben már használják a robotok és intelligens CPS-

eszközök korai formáit, például e-egészségügyi készülékeket és sebészeti robotokat, és 

hogy a közeljövőben e technológia tovább fog fejlődni, ami csökkentheti az 

egészségügyi kiadásokat is annak lehetővé tétele révén, hogy az egészségügyi 

szakemberek a kezelésről a megelőzésre helyezzék át a hangsúlyt, valamint azáltal, 

hogy több költségvetési forrás szabadul fel a betegek különböző szükségleteihez való 

alkalmazkodásra, az egészségügyi szakemberek folyamatos képzésére, valamint a 

kutatásra; 

12. hangsúlyozza, hogy a CPS szélesebb körű alkalmazása egészségesebb társadalmat 

eredményezhetne, mivel az eljárások kevésbé invazívvá válnak, amely lerövidíti a 

gyógyulás idejét, és csökkenti az egészségügyi indokú munkahelyi távollétek számát; 

13. megjegyzi, hogy az orvostechnikai robotok tovább fejlődnek és valószínűleg 

gyakrabban fogják alkalmazni őket műtéti beavatkozások során, tágítva az orvoslás 

határait; 

14. elismeri, hogy a sebészeti robotokat arra tervezték, hogy a hagyományos laparoszkópia 

határain túlhaladva bővítsék az emberi sebészek képességeit, és hogy a sebészeti 

robotok fejlesztése abban az óhajban gyökerezik, hogy túllépjünk e korlátokon, és 

növeljük a minimális beavatkozással járó sebészet, a finom mozgások és a pontosság 

előnyeit; 

15. hangsúlyozza, hogy a CPS lehetővé teszi a távsebészetet, amely számos előnnyel jár, 

például a növeli a kézmozgás pontosságát, kiiktatja a kéz remegését, nagyított képet ad, 

fokozza a kézügyességet és a távolból is lehetővé teszi a műtétek irányítását, 

ugyanakkor az orvosok számára alapvető követelményként kell előírni az egyes CPS-

eszközökkel végzendő orvosi beavatkozásokhoz szükséges készségek és akkreditáció 

megszerzését; 

16. megjegyzi, hogy az elmúlt években jelentős változások következtek be az orvosi 

oktatási és képzési ágazatban; megjegyzi továbbá, hogy mivel az orvosi ellátás egyre 

összetettebbé válik, a tudományos egészségügyi központok légköre lehetővé teszi az 

egészségügy holisztikus megközelítésének megerősítését, az orvosi oktatás és az 

élethosszig tartó tanulás biztosításának újragondolását, megőrizve egyszersmind az 

orvosok azon alapvető képességét, hogy szaktudásukat és a robotok feletti irányításukat 
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fenntartsák; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az magas 

szintű képzési és szakképzési normákat az új robotikai technológiákat alkalmazó vagy 

alkalmazni szándékozó orvosi és paramedikális személyzet számára, és ösztönözzék a 

műtéteik elvégzéséhez e technológiákat használni szándékozó sebészek szabad 

mozgását; 

17. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg a szociális és 

egészségügyi vészhelyzeti célú robotikai kutatási projektekre fordítható pénzügyi 

eszközöket; 

18. úgy véli, hogy létfontosságú a robotok felügyelet melletti autonómiája elvének 

tiszteletben tartása, amelynek értelmében a kezelés eredeti megtervezése és az annak 

megvalósítására vonatkozó végső döntés mindig az emberi sebész döntéshozatali 

hatáskörében marad; 

 Klinikai értékelés és klinikai vizsgálatok 

19. hangsúlyozza, hogy az orvosi CPS-nek meg kell felelnie az orvosi felszerelésekre 

vonatkozó magas szintű normáknak olyan hatékony ellenőrzési és tanúsítási eljárások 

révén, amelyek már a tervezési fázisban lehetővé teszik a javasolt technológia 

biztonságosságának és hatékonyságának megfelelően képzett személyzet általi 

ellenőrzését; 

20. hangsúlyozza, hogy fontos megkülönböztetni a protézisként és a testet kívülről tartó 

külső vázakként szolgáló sebészeti robotokat a robot társaktól, amelyek funkciója, hogy 

segítsék a fogyatékossággal élő vagy az átmenetileg cselekvésre képtelen személyeket; 

hangsúlyozza, hogy mindkét típust a lehető legpontosabb és legrészletesebb normákon 

alapuló ellenőrzéseknek kell alávetni; 

21. üdvözli, hogy a társjogalkotók 2016 júniusában politikai megállapodásra jutottak az 

orvostechnikai eszközökről szóló rendeletről (2012/0266(COD)); kéri a Bizottságot, 

hogy a rendelet alkalmazásának kezdő időpontja előtt biztosítsa, hogy az új orvosi 

robotikai eszközök – különösen az emberi testbe beépített eszközök – tesztelési eljárásai 

biztonságosak legyenek; megjegyzi továbbá, hogy teljes átláthatóságot kell biztosítani a 

nyilvánosság számára a sikertelen és a sikeres kísérletek tekintetében, és hogy a 

sikertelen kísérletekkel és CPS-ekkel kapcsolatos felelősségnek a betegek és a 

nyilvánosság számára egyértelműnek kell lennie; 

Etika 

22. hangsúlyozza, hogy míg a technológia fejlődése exponenciálisan gyorsul, az Unió 

társadalmi rendszerei erre nem képesek ugyanolyan gyorsan reagálni, az egészségügyi 

rendszerek reakcióideje pedig még lassabb; hangsúlyozza, hogy e fejlemények jelentős 

hatást gyakorolnak az általunk ismert civilizációra, és ezért elengedhetetlen, hogy a 

technológiai haladás együtt járjon az új technológiák hosszú távú erkölcsi és etikai 

vonatkozásainak értékelésével, fejlesztésük előtt és folyamán egyaránt; 

23. hangsúlyozza annak fontosságát az etikai normák szempontjából, hogy a robotikai 

termékek tiszteletben tartsák az egyének és a társadalom alapvető jogait, amelyeket 

uniós szinten kell védeni bármely olyan szükséges technikai intézkedés elfogadásával, 
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amely az úgynevezett beépített adatvédelem elvével összhangban már a tervezési 

szakasztól kezdve biztosítja ezek tiszteletét; 

24. felhívja a figyelmet az ahhoz kapcsolódó kockázatokra, hogy az emberi testbe beépített 

CPS-eket feltörik, kikapcsolják vagy memóriájukat törlik, mivel ez veszélyeztetheti az 

emberi egészséget, rendkívüli esetben az emberi életet is, ennélfogva hangsúlyozza, 

hogy e rendszerek védelmét kiemelten kell kezelni; 

25. elismeri a különleges szükségletekkel bíró betegek, köztük a gyermekek, az időskorúak 

és a fogyatékkal élő személyek kiszolgáltatottságát, és hangsúlyozza, hogy a 

felhasználóknál érzelmi kapcsolat alakulhat ki a CPS-szel és a robotokkal; rámutat az 

esetleges kötődés által felvetett etikai kérdésekre; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 

kezdje el megvizsgálni, miként lehet biztosítani, hogy a CPS-ek ne legyenek negatív 

hatással a kiszolgáltatott emberek autonómiájára és függetlenségére; 

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a jelenleg alkalmazandótól eltérő 

felelősségi rendszerek révén is mozdítsák elő a segítő technológiák fejlesztését, e 

technológiák fejlődésének és az arra rászorulók általi elfogadásának elősegítése 

érdekében, összhangban a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezménnyel, amelyben az Unió részes fél; 

27. hangsúlyozza, hogy meg kell őrizni a beteg és orvos közötti kapcsolatot, különösen az 

orvosi diagnózisra és a kezelésre vonatkozó tájékoztatás tekintetében; 

28.  megjegyzi, hogy a CPS használata felveti az embertökéletesítés kérdését, amely 

meghatározása szerint a meglévő emberi képességek fokozását vagy új képességekkel 

való felruházást jelenti, ami lehetővé teszi az egyének számára a fogyatékosság 

legyőzését;  

Környezeti hatás 

29. elismeri, hogy a minimálisra kell csökkenteni a robotika lehetséges környezeti vagy 

ökológiai lábnyomát, mivel a CPS és a robotok alkalmazása várhatóan növeli majd az 

összesített energiafogyasztást és az elektromos és elektronikai hulladék mennyiségét; 

hangsúlyozza, hogy maximalizálni kell a folyamatok energiahatékonyabbá tételére, az 

energiahatékonyságnak a megújulóenergia-technológiák robotikán belüli 

alkalmazásának elősegítésére, a másodlagos nyersanyagok használatára és 

újrahasználatára, valamint a hulladék mennyiségének csökkentésére rendelkezésre álló 

lehetőségeket; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a körforgásos gazdaság elveit foglalja 

bele minden robotikával foglalkozó uniós politikába;  

30. megjegyzi továbbá, hogy a CPS-ek használata pozitív hatással lesz a környezetre, 

különösen a mezőgazdaság és az élelmiszer-ellátás terén, nevezetesen a gépek kisebb 

mérete és a műtrágya, az energia és a víz kisebb mértékű felhasználása révén, valamint 

a precíziós gazdálkodáson keresztül; 

31. hangsúlyozza, hogy a CPS olyan energia- és infrastruktúrarendszerek létrehozásához 

vezet majd, amelyek képesek lesznek kontrollálni az energiának a termelőtől a 

fogyasztóhoz történő áramlását, valamint olyan „energiatermelő-fogyasztókat” 

alakítanak majd ki, akik az energiának egyaránt termelői és fogyasztói; ezzel jelentős 
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környezeti előnyöket lehetővé téve; 

– állásfoglalásra irányuló indítványának mellékletébe foglalja bele a következő ajánlásokat: 

Biztonság 

 Az orvosi roboteszközök biztonságossága az egészségügyi ágazatban való bevezetésük 

előfeltétele. A gondozó és orvosi robotok hatékonyságát és biztonságosságát egyedi és 

rendkívül részletes biztonsági garanciák és szabványosított tanúsítási eljárások alapján 

kell értékelni, különös figyelmet fordítva a fogyatékossággal élő felhasználók általi 

vagy vészhelyzetben való alkalmazásukra; felhívja a Bizottságot, hogy a robotikus 

orvosi eszközökre vonatkozóan fogadjon el részletes általános követelményeket; 

különös figyelmet kell fordítani a CPS-hálózatok biztonságosságára, hogy ne maradjon 

semmilyen lehetőség azok feltörésére és érzékeny személyes adatok ellopására. 

 Az emberi testbe beépített CPS-rendszerek biztonsága alapvető követelmény, mivel 

bármely meghibásodásuk végzetes lehet, és ezzel összefüggésben fontos az információk 

biztosítása és a felelősség kérdésének egyértelmű szabályozása, ideértve annak 

tisztázását, hogy a beültetett CPS-ek kinek a tulajdonát képezik, ki rendelkezik velük 

kapcsolatos jogokkal, és ki változtathat beültetésükön, szigorúan tiltva az embereken 

hozzájárulásuk nélkül végzett kísérleteket. 

A magánélet védelme 

 Az orvosi CPS és a robot „elektronikus egészségügyi nyilvántartásként” való 

alkalmazása a betegek magánéletének védelmére, az orvosi titoktartásra és a 

közegészségügyi adatok védelmére vonatkozó szabályozás kapcsán kérdéseket vet fel. 

Az uniós adatvédelmi szabályokat úgy kellene kiigazítani, hogy figyelembe vegyék az 

esetleg rendkívül érzékeny személyes információkat és egészségügyi adatokat kezelő 

gondozó és orvosi robotok egyre nagyobb összetettségét és összekapcsolhatóságát; meg 

kell felelniük a beépített adatvédelem koncepciójának, az (EU) 2016/679 adatvédelmi 

rendeletben rögzítettek szerint. Az orvosi titoktartásra vonatkozó magatartási kódexeket 

ki kellene bővíteni a CPS-eken tárolt és harmadik felek számára hozzáférhető 

egészségügyi adatok vonatkozásában. 

 A biztosítók vagy bármely más szolgáltató számára nem szabad megengedni azt, hogy 

az e-egészségügyi adatokat az árak meghatározása során különbségtételre használja, 

mivel ez ellenkezne az elérhető legmagasabb szintű egészséghez való alapvető joggal. 

Kutatási etikai bizottságok 

 A kutatási etikai bizottságoknak figyelmet kellene fordítaniuk az azzal kapcsolatban 

felmerülő etikai kérdésekre, hogy az egészségügy, illetve a fogyatékossággal élő 

személyek és időskorúak számára való segítségnyújtás számos területén fejlesztenek ki 

orvosi roboteszközöket és CPS-eket. Megfelelő megfontolás tárgyává kell tenni az 

olyan kérdéseket, mint a robotok által nyújtott megelőző egészségügyi ellátáshoz való 

egyenlő hozzáférés, a kitüntetett beteg-orvos kapcsolat, illetve hogy kiváltképp különös 

szükségletekkel bíró betegeknél (például fogyatékossággal élő személyeknél), de 

másoknál is (például a gyermekeknél, magányos személyeknél stb.) könnyen érzelmi 
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kötődés alakulhat ki a robotokkal. 

 Arra ösztönözzük a kutatási etikai bizottságokat és a Bizottságot, hogy kezdjenek el 

gondolkodni egy, az orvosi CPS-rendszerek kutatóira/tervezőire és használóira 

vonatkozó magatartási kódexről, amelynek az Unió Alapjogi Chartájában foglalt 

elveken (például az emberi méltóság és az emberi jogok, az egyenlőség, igazságosság és 

méltányosság, előnyök és hátrányok, a méltóság, a megkülönböztetésmentesség és 

megbélyegzésmentesség, az önállóság és az egyéni felelősség, az előzetes 

tájékoztatáson alapuló jóváhagyás, a magánélet védelme és a társadalmi 

felelősségvállalás elvein, valamint az idősek jogain, a fogyatékossággal élő emberek 

integrációján, az egészségügyi ellátáshoz való jogon és a fogyasztóvédelmen), továbbá 

a meglévő etikai gyakorlatokon és kódexeken kell alapulnia. 

 Megjegyzendő, hogy a robotika nagymértékű bizonytalanságot teremthet a felelősség és 

a károkért való helytállás tekintetében. 
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