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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra vonatkozik, a 
fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi 
aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) 
szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált szabályok (a mesterséges 
intelligenciáról szóló jogszabály) megállapításáról és egyes uniós jogalkotási aktusok 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM2021/0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0206),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. és 114. cikkére, amelyek 
alapján az Európai Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0146/2021),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel az eljárási szabályzat 58. cikke alapján a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által folytatott 
közös tanácskozásokra,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet célja a belső piac 
működésének javítása azáltal, hogy 
egységes jogi keretet állapít meg különösen 
a mesterséges intelligencia uniós 
értékekkel összhangban történő 
fejlesztésére, forgalmazására és 
használatára vonatkozóan. Ez a rendelet 
számos közérdeken alapuló kényszerítő 
indok miatt született meg, amilyen például 
az egészség, a biztonság és az alapvető 
jogok magas szintű védelme, és biztosítja a 
mesterséges intelligencián alapuló áruk és 
szolgáltatások határokon átnyúló szabad 
mozgását, így megakadályozza a 
tagállamokat abban, hogy korlátozásokat 
vezessenek be az MI-rendszerek 
fejlesztésére, forgalmazására és 
használatára vonatkozóan, kivéve, ha e 
rendelet kifejezetten engedélyezi azt.

(1) E rendelet célja a belső piac 
működésének javítása azáltal, hogy 
egységes jogi keretet állapít meg különösen 
a mesterséges intelligencia uniós 
értékekkel összhangban történő 
fejlesztésére, forgalomba hozatalára, 
üzembe helyezésére és használatára 
vonatkozóan. Ez a rendelet számos 
közérdeken alapuló kényszerítő indok 
miatt született meg, amilyen például az 
egészség, a biztonság, az alapvető jogok és 
az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 2. cikkében foglalt uniós értékek 
magas szintű védelme, és biztosítja a 
mesterséges intelligencián alapuló áruk és 
szolgáltatások határokon átnyúló szabad 
mozgását, így megakadályozza a 
tagállamokat abban, hogy korlátozásokat 
vezessenek be az MI-rendszerek 
fejlesztésére, forgalmazására és 
használatára vonatkozóan, kivéve, ha e 
rendelet kifejezetten engedélyezi azt.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A mesterségesintelligencia-
rendszerek (a továbbiakban: MI-
rendszerek) a gazdaság és a társadalom 
számos ágazatában könnyen 
alkalmazhatók, többek között a határokon 
átnyúlóan is, és az egész Unióban 
forgalomban lehetnek. Egyes tagállamok 
már megvizsgálták olyan nemzeti 

(2) A mesterségesintelligencia-
rendszerek (a továbbiakban: MI-
rendszerek) a gazdaság és a társadalom 
számos ágazatában könnyen 
alkalmazhatók, többek között a határokon 
átnyúlóan is, és az egész Unióban 
forgalomban lehetnek. Egyes tagállamok 
már megvizsgálták olyan nemzeti 
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szabályok elfogadását, amelyek biztosítják 
a mesterséges intelligencia 
biztonságosságát, valamint az alapvető 
jogokra vonatkozó kötelezettségekkel 
összhangban történő fejlesztését és 
használatát. Az eltérő nemzeti szabályok a 
belső piac széttagoltságához vezethetnek, 
és csökkenthetik az MI-rendszereket 
fejlesztő vagy használó üzemeltetők 
jogbiztonságát. Ezért az egész Unióban 
következetes és magas szintű védelmet kell 
biztosítani, ugyanakkor meg kell előzni az 
MI-rendszerek, valamint a kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások belső piacon 
belüli szabad mozgását akadályozó 
különbségeket, és ennek érdekében az 
üzemeltetők számára egységes 
kötelezettségeket kell megállapítani, és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 114. cikke alapján garantálni 
kell a közérdeken alapuló kényszerítő 
indokok és a személyek jogainak egységes 
védelmét a belső piacon. Amennyiben e 
rendelet különös szabályokat tartalmaz az 
egyéneknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében való védelméről, az MI-
rendszereknek a nyilvánosság számára 
hozzáférhető helyeken, bűnüldözés 
céljából, „valós idejű” távoli biometrikus 
azonosításra történő használatát érintő 
korlátozásokkal kapcsolatban, helyénvaló 
e rendeletet az említett különös szabályok 
tekintetében az EUMSZ 16. cikkére 
alapozni. E különös szabályokra és az 
EUMSZ 16. cikkének alkalmazására 
tekintettel helyénvaló konzultálni az 
Európai Adatvédelmi Testülettel.

szabályok elfogadását, amelyek biztosítják 
a mesterséges intelligencia 
biztonságosságát, valamint az alapvető 
jogokra vonatkozó kötelezettségekkel 
összhangban történő fejlesztését és 
használatát. Az eltérő nemzeti szabályok a 
belső piac széttagoltságához vezethetnek, 
és csökkenthetik az MI-rendszereket 
fejlesztő vagy használó üzemeltetők 
jogbiztonságát. Ezért az egész Unióban 
következetes és magas szintű védelmet kell 
biztosítani, ugyanakkor meg kell előzni az 
MI-rendszerek, valamint a kapcsolódó 
termékek és szolgáltatások belső piacon 
belüli szabad mozgását akadályozó 
különbségeket, és ennek érdekében az 
üzemeltetők számára egységes 
kötelezettségeket kell megállapítani, és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 114. cikke alapján garantálni 
kell a közérdeken alapuló kényszerítő 
indokok és a személyek jogainak egységes 
védelmét a belső piacon.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 16. cikkére való hivatkozás megmagyarázására új, (2a) preambulumbekezdés 
készült.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A mesterséges intelligencia 
gyakran nagy mennyiségű adat 
feldolgozására támaszkodik, és számos 
MI-rendszer és -alkalmazás kezel 
személyes adatokat. Ez a rendelet ezért az 
EUMSZ 16. cikkén is alapul, amely 
mindenki számára biztosítja a rá 
vonatkozó személyes adatok védelméhez 
való jogot, és a személyes adatok kezelése 
tekintetében az egyének védelmére 
vonatkozó szabályok elfogadásáról 
rendelkezik. Az EUMSZ 16. cikkére való 
hagyatkozásra tekintettel helyénvaló 
konzultálni az Európai Adatvédelmi 
Testülettel.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A személyes adatok védelméhez 
való alapvető jogot különösen az 
(EU) 2016/679 és az (EU) 2018/1725 
rendelet, valamint a 2016/680 irányelv 
védi. A 2002/58/EK irányelv emellett a 
magánéletet és a közlések titkosságát is 
védi többek között azáltal, hogy 
meghatározza a személyes és nem 
személyes adatoknak a végberendezésen 
történő tárolására, valamint az onnan 
történő elérésére vonatkozó feltételeket. 
Ezek a jogi aktusok biztosítják a 
fenntartható és felelősségteljes 
adatkezelés alapját, ideértve azt is, ha az 
adatkészletekben személyes és nem 
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személyes adatok egyaránt szerepelnek. Ez 
a rendelet kiegészíti és nem érinti az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogot, különösen az 
említett egyéb rendeleteket és irányelveket. 
E rendeletnek nem célja, hogy 
befolyásolja a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó meglévő uniós jog 
alkalmazását, ezen belül az említett 
eszközöknek való megfelelés 
ellenőrzéséért felelős független felügyeleti 
hatóságok feladatait és hatáskörét. Ez a 
rendelet nem érinti az adatvédelemre és a 
magánélet védelmére vonatkozó uniós jog 
által előírt és az Európai Unió Alapjogi 
Chartájában (a továbbiakban: Charta) 
rögzített, a magánélet tiszteletben 
tartásához és az adatvédelemhez való 
alapvető jogokat.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ugyanakkor a mesterséges 
intelligencia – a konkrét alkalmazás és 
használat körülményeitől függően – 
kockázatokkal is járhat, és sértheti a 
közérdeket és az uniós jog által védett 
jogokat. Az ilyen kár lehet vagyoni vagy 
nem vagyoni kár.

(4) Ugyanakkor a mesterséges 
intelligencia – a konkrét alkalmazás és 
használat körülményeitől függően – 
kockázatokkal is járhat, és sértheti a 
közérdeket és a természetes személyek 
uniós jog által védett alapvető jogait. Az 
ilyen kár lehet vagyoni vagy nem vagyoni 
kár.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Tekintettel arra a jelentős hatásra, 
amelyet a mesterséges intelligencia a 
társadalomra gyakorolhat és a 
bizalomépítés szükségességére, 
létfontosságú, hogy a mesterséges 
intelligencia fejlesztése és szabályozási 
keretének kidolgozása az EUSZ 2. 
cikkében foglalt uniós értékekkel és a 
Szerződésekben, a Chartában és az emberi 
jogok nemzetközi jogában rögzített 
alapvető jogokkal és szabadságokkal 
összhangban történjen. Ennek előfeltétele, 
hogy a mesterséges intelligenciának 
emberközpontú technológiának kell 
lennie. Nem helyettesítheti az emberi 
autonómiát, illetve nem feltételezheti az 
egyéni szabadság elvesztését, és 
elsősorban az emberek igényeit kell 
kielégítenie és a közjót kell szolgálnia. 
Biztosítékokat kell nyújtani az etikusan 
beágyazott és az uniós értékeket és a 
Chartát tiszteletben tartó mesterséges 
intelligencia fejlesztésének és 
használatának biztosítására.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ezért a mesterséges intelligencia 
belső piacon történő fejlesztésének, 
használatának és elterjedésének elősegítése 
érdekében szükség van a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó harmonizált 
szabályokat meghatározó uniós jogi 
keretre, amely ugyanakkor garantálja a 
uniós jog által elismert és oltalmazott 
közérdek – például az egészség és a 
biztonság –, valamint az alapvető jogok 

(5) Ezért a mesterséges intelligencia 
belső piacon történő fejlesztésének, 
használatának és elterjedésének elősegítése 
érdekében szükség van a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó harmonizált 
szabályokat meghatározó uniós jogi 
keretre, amely ugyanakkor garantálja a 
uniós jog által elismert és oltalmazott 
közérdek – például az egészség és a 
biztonság –, az alapvető jogok és az EUSZ 
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magas szintű védelmét. E célkitűzés 
elérése érdekében szabályokat kell 
megállapítani bizonyos MI-rendszerek 
forgalomba hozatalára és üzembe 
helyezésére vonatkozóan, ezáltal biztosítva 
a belső piac zavartalan működését, és 
lehetővé téve, hogy e rendszerek 
élvezhessék az áruk és szolgáltatások 
szabad mozgásának elvéből származó 
előnyöket. E szabályok megállapításával e 
rendelet támogatja azt a célkitűzést, hogy 
az Unió globális vezető szerepet töltsön be 
a biztonságos, megbízható és etikus 
mesterséges intelligencia fejlesztésében, 
amint azt az Európai Tanács 
megállapította33, és biztosítja az etikai 
elvek védelmét, amint azt az Európai 
Parlament kifejezetten kérte34.

2. cikkében foglalt uniós értékek magas 
szintű védelmét. E célkitűzés elérése 
érdekében szabályokat kell megállapítani 
bizonyos MI-rendszerek fejlesztésére, 
forgalomba hozatalára, üzembe 
helyezésére és használatára vonatkozóan, 
ezáltal biztosítva a belső piac zavartalan 
működését, és lehetővé téve, hogy e 
rendszerek élvezhessék az áruk és 
szolgáltatások szabad mozgásának elvéből 
származó előnyöket. E szabályok 
megállapításával e rendelet támogatja azt a 
célkitűzést, hogy az Unió globális vezető 
szerepet töltsön be a biztonságos, 
megbízható és etikus mesterséges 
intelligencia fejlesztésében, amint azt az 
Európai Tanács megállapította33, és 
biztosítja az etikai elvek védelmét, amint 
azt az Európai Parlament kifejezetten 
kérte34. 

__________________ __________________
33 Európai Tanács, Az Európai Tanács 
rendkívüli ülése (2020. október 1–2.) – 
Következtetések, EUCO 13/20, 2020, 6. o.

33 Európai Tanács, Az Európai Tanács 
rendkívüli ülése (2020. október 1–2.) – 
Következtetések, EUCO 13/20, 2020, 6. o.

34 Az Európai Parlament 2020. október 20-i 
állásfoglalása a Bizottsághoz intézett 
ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
etikai szempontjainak keretéről, 
2020/2012(INL).

34 Az Európai Parlament 2020. október 20-i 
állásfoglalása a Bizottsághoz intézett 
ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
etikai szempontjainak keretéről, 
2020/2012(INL).

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A jogbiztonság biztosítása végett 
egyértelműen meg kell határozni az MI-
rendszer fogalmát, ugyanakkor 
rugalmasságot kell biztosítani a jövőbeli 
technológiai fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében. A 

(6) A jogbiztonság biztosítása végett 
egyértelműen meg kell határozni az MI-
rendszer fogalmát, ugyanakkor 
rugalmasságot kell biztosítani a jövőbeli 
technológiai fejlődéshez való 
alkalmazkodás érdekében. A 
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fogalommeghatározásnak a szoftver 
alapvető működési jellemzőin kell 
alapulnia, különösen azon a képességen, 
hogy ember által meghatározott 
célkitűzések egy adott sorozata 
tekintetében olyan kimeneteket tud 
generálni, mint például tartalom, 
előrejelzések, ajánlások vagy döntések, 
amelyek befolyásolják azt a környezetet, 
amellyel a rendszer kölcsönhatásban van, 
legyen szó akár fizikai, akár digitális 
dimenzióról. Az MI-rendszereket meg 
lehet úgy tervezni, hogy különböző szintű 
autonómiával működjenek, és önállóan 
vagy egy termék alkatrészeként is 
használhatók legyenek, függetlenül attól, 
hogy a rendszert fizikailag integrálták-e a 
termékbe (beágyazott), vagy hogy anélkül 
szolgálja-e a termék funkcionalitását, hogy 
abba beépítenék (nem beágyazott). Az MI-
rendszer fogalommeghatározását ki kell 
egészíteni a fejlesztéséhez használt konkrét 
technikák és megközelítések listájával, 
amelyet a piaci és technológiai fejlődés 
fényében naprakészen kell tartani azáltal, 
hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a lista módosítása 
céljából.

fogalommeghatározásnak a szoftver 
alapvető működési jellemzőin kell 
alapulnia, különösen azon a képességen, 
hogy célkitűzések egy adott sorozata 
tekintetében olyan kimeneteket tud 
generálni, mint például tartalom, 
előrejelzések, ajánlások vagy döntések, 
amelyek befolyásolják azt a környezetet, 
amellyel a rendszer kölcsönhatásban van, 
legyen szó akár fizikai, akár digitális 
dimenzióról. Az MI-rendszereket meg 
lehet úgy tervezni, hogy különböző szintű 
autonómiával működjenek, és önállóan 
vagy egy termék alkatrészeként is 
használhatók legyenek, függetlenül attól, 
hogy a rendszert fizikailag integrálták-e a 
termékbe (beágyazott), vagy hogy anélkül 
szolgálja-e a termék funkcionalitását, hogy 
abba beépítenék (nem beágyazott). Az MI-
rendszer fogalommeghatározását ki kell 
egészíteni a fejlesztéséhez használt konkrét 
technikák és megközelítések listájával, 
amelyet a piaci és technológiai fejlődés 
fényében naprakészen kell tartani azáltal, 
hogy a Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogad el a lista módosítása 
céljából.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A biometrikus adatok e rendeletben 
használt fogalma összhangban van a 
biometrikus adatoknak az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet35 4. 
cikkének 14. pontjában, az (EU) 2018/1725 
európai parlamenti és tanácsi rendelet36 3. 
cikkének 18. pontjában és az (EU) 
2016/680 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv37 3. cikkének 13. pontjában 

(7) A biometrikus adatok e rendeletben 
használt fogalma megegyezik az 
(EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet35 4. cikkének 14. 
pontjában, az (EU) 2018/1725 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet36 3. cikkének 
18. pontjában és az (EU) 2016/680 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv37 3. cikkének 
13. pontjában szereplő fogalommal, ezért 
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meghatározott fogalmával, és azzal 
összhangban kell értelmezni.

az említett rendelkezésekkel összhangban 
kell értelmezni. A biometriai alapú adatok 
a természetes személy fizikai, fiziológiai 
vagy viselkedési jeleire vonatkozó sajátos 
technikai adatkezeléssel nyert kiegészítő 
adatok. 

__________________ __________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 
23.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 295., 2018.11.21., 39. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 
23.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek általi 
kezelése tekintetében való védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 295., 2018.11.21., 39. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) 
a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (a 
bűnüldözésben érvényesítendő 
adatvédelemről szóló irányelv) (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

37 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) 
a személyes adatoknak az illetékes 
hatóságok által a bűncselekmények 
megelőzése, nyomozása, felderítése, a 
vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi 
szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről (a 
bűnüldözésben érvényesítendő 
adatvédelemről szóló irányelv) (HL L 119., 
2016.5.4., 89. o.).

Or. en

Indokolás

A 3. cikkbe beillesztett új fogalommeghatározással összhangban a szöveg kiegészült a 



PE731.563v01-00 14/170 PR\1254442HU.docx

HU

biometriai alapú adatokra való hivatkozással.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ezt a rendeletet az uniós 
intézményekre, hivatalokra, szervekre és 
ügynökségekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok MI-rendszer 
szolgáltatójaként vagy felhasználójaként 
járnak el. A kizárólag katonai célokra 
fejlesztett vagy használt MI-rendszereket 
ki kell zárni e rendelet hatálya alól, 
amennyiben e használat az Európai 
Unióról szóló szerződés (EUSZ) V. 
címében szabályozott közös kül- és 
biztonságpolitika kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. Ez a rendelet nem érinti a 
[digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály által módosított] 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
foglalt, a közvetítő szolgáltatók 
felelősségére vonatkozó rendelkezéseket.

(12) Ezt a rendeletet az uniós 
intézményekre, hivatalokra, szervekre és 
ügynökségekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok MI-rendszer 
szolgáltatójaként vagy felhasználójaként 
járnak el.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében ezt a preambulumbekezdést három külön preambulumbekezdésre 
osztották fel.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A kizárólag katonai célokra 
fejlesztett vagy használt MI-rendszereket 
ki kell zárni e rendelet hatálya alól, 
amennyiben e használat az EUSZ V. 
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címében szabályozott közös kül- és 
biztonságpolitika kizárólagos hatáskörébe 
tartozik.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Ez a rendelet nem érinti a 
[digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabály által módosított] 2000/31/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1a foglalt, a közvetítő 
szolgáltatók felelősségére vonatkozó 
rendelkezéseket.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/31/EK irányelve (2000. június 8) a 
belső piacon az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
egyes jogi vonatkozásairól (az 
elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A közérdek következetes és magas 
szintű védelmének az egészség, a biztonság 
és az alapvető jogok tekintetében történő 
biztosítása érdekében egységes normatív 
előírásokat kell megállapítani valamennyi 

(13) A közérdek következetes és magas 
szintű védelmének az egészség, a 
biztonság, az alapvető jogok és az EUSZ 2. 
cikkében foglalt uniós értékek 
tekintetében történő biztosítása érdekében 
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nagy kockázatú MI-rendszerre 
vonatkozóan. Ezeknek az előírásoknak 
összhangban kell lenniük az Európai Unió 
Alapjogi Chartájával (a továbbiakban: a 
Charta), megkülönböztetéstől mentesnek 
kell lenniük, és meg kell felelniük az Unió 
nemzetközi kereskedelmi 
kötelezettségvállalásainak.

egységes normatív előírásokat kell 
megállapítani valamennyi nagy kockázatú 
MI-rendszerre vonatkozóan. Ezeknek az 
előírásoknak összhangban kell lenniük a 
Chartával, megkülönböztetéstől mentesnek 
kell lenniük, és meg kell felelniük az Unió 
nemzetközi kereskedelmi 
kötelezettségvállalásainak.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az MI-rendszerekre vonatkozó, 
kötelező erejű szabályok arányos és 
hatékony rendszerének bevezetése 
érdekében egyértelműen meghatározott, 
kockázatalapú megközelítést kell 
alkalmazni. E megközelítés keretében az 
ilyen szabályok típusát és tartalmát hozzá 
kell igazítani az MI-rendszerek által keltett 
kockázatok intenzitásához és 
nagyságrendjéhez. Ezért meg kell tiltani 
bizonyos mesterségesintelligencia-
gyakorlatokat, követelményeket kell 
megállapítani a nagy kockázatú MI-
rendszerekre vonatkozóan és 
kötelezettségeket az érintett üzemeltetők 
számára, valamint átláthatósági 
kötelezettségeket bizonyos MI-
rendszereket érintően.

(14) Az MI-rendszerekre vonatkozó, 
kötelező erejű szabályok arányos és 
hatékony rendszerének bevezetése 
érdekében egyértelműen meghatározott, 
kockázatalapú megközelítést kell 
alkalmazni. E megközelítés keretében az 
ilyen szabályok típusát és tartalmát hozzá 
kell igazítani az MI-rendszerek által keltett 
kockázatok intenzitásához és 
nagyságrendjéhez. Ezért meg kell tiltani 
bizonyos elfogadhatatlan 
mesterségesintelligencia-gyakorlatokat, 
követelményeket kell megállapítani a nagy 
kockázatú MI-rendszerekre vonatkozóan és 
kötelezettségeket az érintett üzemeltetők 
számára, valamint átláthatósági 
kötelezettségeket bizonyos MI-
rendszereket érintően.

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A mesterséges intelligenciának 
számos hasznos felhasználási módja van, 
azonban ezzel a technológiával vissza is 
lehet élni, emellett új és hatékony 
eszközöket biztosíthat a manipulatív, 
kizsákmányoló és társadalmi ellenőrzési 
gyakorlatokhoz. Az ilyen gyakorlatok 
különösen károsak, és meg kell tiltani őket, 
mivel ellentétesek az emberi méltóság 
tiszteletben tartása, a szabadság, az 
egyenlőség, a demokrácia és a 
jogállamiság uniós értékeivel, valamint az 
uniós alapvető jogokkal, ideértve a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot, 
az adatvédelmet és a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogot, valamint a 
gyermekek jogait.

(15) A mesterséges intelligenciának 
számos hasznos felhasználási módja van, 
azonban ezzel a technológiával vissza is 
lehet élni, emellett új és hatékony 
eszközöket biztosíthat a manipulatív, 
kizsákmányoló és társadalmi ellenőrzési 
gyakorlatokhoz. Az ilyen gyakorlatok 
különösen károsak és visszaélésszerűek, és 
meg kell tiltani őket, mivel ellentétesek az 
emberi méltóság tiszteletben tartása, a 
szabadság, az egyenlőség, a demokrácia és 
a jogállamiság uniós értékeivel, valamint 
az uniós alapvető jogokkal, ideértve a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot, 
az adatvédelmet és a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogot, valamint a 
gyermekek jogait.

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A bűnüldöző hatóságok által vagy 
a nevükben arra használt MI-rendszerek, 
hogy profilalkotás és egyedi 
kockázatértékelés alapján előre jelezzék, 
hogy egy természetes személy mekkora 
valószínűséggel követ el vagy követ el 
újból bűncselekményt, magukban 
hordozzák különösen az egyes 
személyekkel vagy személyek csoportjaival 
szembeni hátrányos megkülönböztetés 
kockázatát, mivel sértik az emberi 
méltóságot, valamint az ártatlanság 
vélelmének jogi alapelvét. Ezeket az MI-
rendszereket ezért be kell tiltani.

Or. en
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Indokolás

A prediktív rendészetet a tiltott gyakorlatok közé kell sorolni, mivel sérti az ártatlanság 
vélelmét és az emberi méltóságot.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Ez a rendelet nem érinti azokat a 
gyakorlatokat, amelyeket uniós 
jogszabályok – többek között az 
adatvédelmi jog, a 
megkülönböztetésmentességi jog, a 
fogyasztóvédelmi jog és a versenyjog 
alapján – tiltanak.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
26 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26b) E rendelet kockázatalapú 
megközelítésével összhangban e rendelet 
mellékletében létre kell hozni a nagy 
kockázatú MI-rendszerek jegyzékét, 
amelyet az érdekelt felek és a civil 
társadalom megfelelő bevonása és a velük 
folytatott konzultáció mellett rendszeresen 
értékelni kell és felül kell vizsgálni.

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
csak akkor hozhatók forgalomba az Unión 
belül vagy helyezhetők üzembe, ha 
megfelelnek bizonyos kötelező 
követelményeknek. E követelményeknek 
biztosítaniuk kell, hogy azon nagy 
kockázatú MI-rendszerek, amelyek az 
Unióban rendelkezésre állnak vagy 
amelyek kimenetét más módon 
felhasználják az Unióban, ne jelentsenek 
elfogadhatatlan kockázatot az uniós jog 
által elismert és védett fontos uniós 
közérdekekre nézve. A nagy kockázatúként 
azonosított MI-rendszereket azokra a 
rendszerekre kell korlátozni, amelyek 
jelentős káros hatást gyakorolnak az 
Unióban élő személyek egészségére, 
biztonságára és alapvető jogaira, és ez a 
korlátozás minimalizálja a nemzetközi 
kereskedelem bármely esetleges 
korlátozását, ha van ilyen.

(27) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
csak akkor hozhatók forgalomba az Unión 
belül, helyezhetők üzembe vagy 
használhatók, ha megfelelnek bizonyos 
kötelező követelményeknek. E 
követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy 
azon nagy kockázatú MI-rendszerek, 
amelyek az Unióban rendelkezésre állnak 
vagy amelyek kimenetét más módon 
felhasználják az Unióban, ne jelentsenek 
elfogadhatatlan kockázatot az uniós jog 
által elismert és védett fontos uniós 
közérdekekre nézve, és ne legyenek 
ellentétesek az EUSZ 2. cikkében foglalt 
uniós értékekkel. A nagy kockázatúként 
azonosított MI-rendszereket azokra a 
rendszerekre kell korlátozni, amelyek 
jelentős káros hatást gyakorolnak az 
Unióban élő személyek egészségére, 
biztonságára és alapvető jogaira, és ez a 
korlátozás minimalizálja a nemzetközi 
kereskedelem bármely esetleges 
korlátozását, ha van ilyen.

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az MI-rendszerek káros hatással 
lehetnek az emberek egészségére és 
biztonságára, különösen akkor, ha ezek a 
rendszerek termékek alkatrészeiként 
működnek. Az uniós harmonizációs 
jogszabályok azon célkitűzéseivel 
összhangban, amelyek a termékek belső 
piacon való szabad mozgásának 
megkönnyítésében, valamint annak 
garantálásában állnak, hogy csak 
biztonságos és más tekintetben megfelelő 

(28) Az MI-rendszerek káros hatással 
lehetnek az emberek egészségére és 
biztonságára, különösen akkor, ha ezek a 
rendszerek termékek biztonsági 
alkatrészeiként működnek. Az uniós 
harmonizációs jogszabályok azon 
célkitűzéseivel összhangban, amelyek a 
termékek belső piacon való szabad 
mozgásának megkönnyítésében, valamint 
annak garantálásában állnak, hogy csak 
biztonságos és más tekintetben megfelelő 
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termékek kerüljenek a piacra, fontos, hogy 
a termék egésze által a digitális alkatrészei, 
többek között az MI-rendszerek miatt 
esetlegesen előidézett biztonsági 
kockázatok megfelelően meg lehessen 
előzni és csökkenteni. Például az – akár 
gyártással, akár személyes 
segítségnyújtással és gondozással 
összefüggésben használt – egyre önállóbb 
robotoknak képeseknek kell lenniük arra, 
hogy biztonságosan működjenek és 
funkcióikat összetett környezetben lássák 
el. Hasonlóképpen az egészségügyi 
ágazatban, ahol az élet és az egészség 
tekintetében különösen nagy a tét, az egyre 
kifinomultabb diagnosztikai rendszereknek 
és az emberi döntéseket támogató 
rendszereknek megbízhatónak és 
pontosnak kell lenniük. A Charta által 
védett alapvető jogokra az MI-rendszer 
által gyakorolt kedvezőtlen hatás mértéke 
különösen fontos egy adott MI-rendszer 
nagy kockázatúként való besorolásakor. E 
jogok közé tartozik az emberi méltósághoz 
való jog, a magán- és családi élet 
tiszteletben tartása, a személyes adatok 
védelme, a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága, a gyülekezés és 
az egyesülés szabadsága, a 
megkülönböztetésmentesség, a 
fogyasztóvédelem, a munkavállalók jogai, 
a fogyatékossággal élő személyek jogai, a 
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jog, a védelemhez való jog 
és az ártatlanság vélelme, valamint a 
megfelelő ügyintézéshez való jog. E jogok 
mellett fontos kiemelni, hogy a gyermekek 
az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
24. cikkében és az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a gyermekek jogairól szóló 
egyezményében foglalt (a gyermek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény digitális 
környezetre vonatkozó 25. sz. általános 
észrevételében részletesebben kifejtett) 
különös jogokkal rendelkeznek; mindkét 
okmány előírja a gyermekek 
sebezhetőségének figyelembevételét, 
valamint a jóllétükhöz szükséges védelem 
és gondoskodás biztosítását. Az MI-

termékek kerüljenek a piacra, fontos, hogy 
a termék egésze által a digitális alkatrészei, 
többek között az MI-rendszerek miatt 
esetlegesen előidézett biztonsági és 
védelmi kockázatok megfelelően meg 
lehessen előzni és csökkenteni. Például az 
– akár gyártással, akár személyes 
segítségnyújtással és gondozással 
összefüggésben használt – egyre önállóbb 
robotoknak képeseknek kell lenniük arra, 
hogy biztonságosan működjenek és 
funkcióikat összetett környezetben lássák 
el. Hasonlóképpen az egészségügyi 
ágazatban, ahol az élet és az egészség 
tekintetében különösen nagy a tét, az egyre 
kifinomultabb diagnosztikai rendszereknek 
és az emberi döntéseket támogató 
rendszereknek megbízhatónak és 
pontosnak kell lenniük.
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rendszerek által – többek között a 
személyek egészségével és biztonságával 
összefüggésben – okozott károk 
súlyosságának értékelésekor a magas 
szintű környezetvédelemhez való, a 
Chartában rögzített és az uniós 
szakpolitikákban érvényesített alapvető 
jogot is figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést két részre osztották az alapvető jogokkal kapcsolatos elem 
kiemelése érdekében.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A Charta által védett alapvető 
jogokra az MI-rendszer által gyakorolt 
kedvezőtlen hatás mértéke különösen 
fontos egy adott MI-rendszer nagy 
kockázatúként való besorolásakor, 
függetlenül az alkalmazási területtől. E 
jogok közé tartozik az emberi méltósághoz 
való jog, a magán- és családi élet 
tiszteletben tartása, a személyes adatok 
védelme, a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadsága, a gyülekezés és 
az egyesülés szabadsága, a 
megkülönböztetésmentesség, a 
fogyasztóvédelem, a munkavállalók jogai, 
a fogyatékossággal élő személyek jogai, a 
hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jog, az ártatlanság 
vélelme, a védelemhez való jog és a 
megfelelő ügyintézéshez való jog. E jogok 
mellett fontos kiemelni, hogy a 
gyermekeknek a Charta 24. cikkében és a 
gyermekek jogairól szóló ENSZ-
egyezményben foglalt, a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény digitális 
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környezetre vonatkozó 25. sz. általános 
észrevételében részletesebben kifejtett 
különös jogokkal rendelkeznek; mindkét 
okmány előírja a gyermekek 
sebezhetőségének figyelembevételét, 
valamint a jóllétükhöz szükséges védelem 
és gondoskodás biztosítását. Az MI-
rendszerek által – többek között a 
személyek egészségével és biztonságával 
összefüggésben – okozott károk 
súlyosságának értékelésekor a magas 
szintű környezetvédelemhez való, az uniós 
jogban és szakpolitikákban érvényesített, 
valamint a Chartában rögzített alapvető 
jogot is figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az önálló MI-rendszereket, vagyis 
azon nagy kockázatú MI-rendszereket, 
amelyek nem termékek biztonsági 
alkatrészei vagy maguk is termékek, 
helyénvaló nagy kockázatúnak minősíteni, 
ha rendeltetésük alapján nagy kockázatot 
jelentenek a személyek egészségére és 
biztonságára vagy alapvető jogaira nézve, 
figyelembe véve a lehetséges kár 
súlyosságát és előfordulásának 
valószínűségét, és ha azokat számos, a 
rendeletben megadott, kifejezetten előre 
meghatározott területen használják. E 
rendszerek azonosítása ugyanazon 
módszertanon és kritériumokon alapul, 
amelyeket a nagy kockázatú MI-rendszerek 
listájának jövőbeli módosításaira is 
előirányoztak.

(32) Az önálló MI-rendszereket, vagyis 
azon nagy kockázatú MI-rendszereket, 
amelyek nem termékek biztonsági 
alkatrészei vagy maguk is termékek, 
helyénvaló nagy kockázatúnak minősíteni, 
ha rendeltetésük alapján nagy kockázatot 
jelentenek a természetes személyek 
egészségére és biztonságára vagy alapvető 
jogaira, illetve az EUSZ 2. cikkében 
foglalt uniós értékekre nézve, figyelembe 
véve a lehetséges kár súlyosságát és 
előfordulásának valószínűségét, és ha 
azokat számos, e rendeletben megadott, 
kifejezetten előre meghatározott területen 
használják. E rendszerek azonosítása 
ugyanazon módszertanon és kritériumokon 
alapul, amelyeket a nagy kockázatú MI-
rendszerek listájának jövőbeli 
módosításaira is előirányoztak.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az oktatásban vagy szakképzésben 
használt MI-rendszereket, különösen a 
személyek oktatási és szakképzési 
intézményekbe való bejutásának 
meghatározására vagy ilyen 
intézményekhez való hozzárendelésére, 
illetve az oktatásuk részeként vagy 
előfeltételeként vizsgáztatott személyek 
értékelésére használt MI-rendszereket nagy 
kockázatúnak kell tekinteni, mivel 
meghatározhatják az adott személy 
életének oktatási és szakmai pályáját, és 
ezáltal hatással lehetnek megélhetésük 
biztosítására való képességükre. Helytelen 
tervezés és használat esetén az ilyen 
rendszerek sérthetik az oktatáshoz és 
képzéshez való jogot, valamint a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot, 
és állandósíthatják a megkülönböztetés 
korábban meglévő mintázatait.

(35) Az oktatásban vagy szakképzésben 
használt MI-rendszereket, különösen a 
személyek oktatási és szakképzési 
intézményekbe való bejutásának 
meghatározására vagy ilyen 
intézményekhez való hozzárendelésére, 
illetve az oktatásuk részeként vagy 
előfeltételeként vizsgáztatott személyek 
értékelésére használt MI-rendszereket nagy 
kockázatú MI-rendszernek kell 
minősíteni, mivel meghatározhatják az 
adott személy életének oktatási és szakmai 
pályáját, és ezáltal hatással lehetnek 
megélhetésük biztosítására való 
képességükre. Helytelen tervezés és 
használat esetén az ilyen rendszerek 
sérthetik az oktatáshoz és képzéshez való 
jogot, valamint a 
megkülönböztetésmentességhez való jogot, 
és állandósíthatják a megkülönböztetés 
korábban meglévő mintázatait. A 
gyermekek különösen veszélyeztetett 
népességcsoportot alkotnak, és további 
biztosítékokat igényelnek. Ezért azokat az 
MI-rendszereket, amelyek célja a 
gyermekek fejlődésének személyre szabott 
oktatás, illetve kognitív vagy érzelmi 
fejlesztés révén történő alakítása, nagy 
kockázatú MI-rendszernek kell 
minősíteni. 

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Egy másik olyan terület, ahol az 
MI-rendszerek használata különös 
figyelmet érdemel, az egyes olyan alapvető 
magán- és közszolgáltatások és ellátások 
elérhetősége és igénybevétele, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy az emberek teljes 
mértékben részt vehessenek a 
társadalomban vagy javítsák 
életszínvonalukat. Különösen a természetes 
személyek hitelpontszámának vagy 
hitelképességének értékelésére használt 
MI-rendszereket kell nagy kockázatú MI-
rendszereknek minősíteni, mivel ezek 
határozzák meg e személyek pénzügyi 
erőforrásokhoz vagy olyan alapvető 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mint a 
lakhatás, a villamos energia és a távközlési 
szolgáltatások. Az e célra használt MI-
rendszerek személyek vagy csoportok 
hátrányos megkülönböztetéséhez 
vezethetnek, és állandósíthatják a – például 
faji vagy etnikai származáson, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló – megkülönböztetés 
korábbról eredő mintázatait, vagy a 
diszkriminatív hatások új formáit 
teremthetik meg. Figyelembe véve a hatás 
igen korlátozott mértékét és a piacon 
rendelkezésre álló alternatívákat, 
helyénvaló mentességet biztosítani a 
pontozásos hitelbírálat és a hitelképességi 
vizsgálat céljára használt olyan MI-
rendszerek számára, amelyeket kis 
szolgáltatók saját maguk számára 
helyeznek üzembe. Azok a természetes 
személyek, akik állami támogatásért és 
szolgáltatásokért folyamodnak a 
hatóságokhoz, vagy akik a hatóságoktól 
ilyenben részesülnek, jellemzően ezen 
ellátásoktól és szolgáltatásoktól függenek, 
és az illetékes hatóságoknak kiszolgáltatott 
helyzetben vannak. Ha a hatóságok MI-
rendszerek igénybevételével határozzák 
meg, hogy megtagadják, csökkentsék, 
visszavonják vagy visszaigényeljék-e 
ezeket az ellátásokat és szolgáltatásokat, e 

(37) Egy másik olyan terület, ahol az 
MI-rendszerek használata különös 
figyelmet érdemel, az egyes olyan alapvető 
magán- és közszolgáltatások és ellátások 
elérhetősége és igénybevétele, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy az emberek teljes 
mértékben részt vehessenek a 
társadalomban vagy javítsák 
életszínvonalukat. Különösen a természetes 
személyek hitelpontszámának vagy 
hitelképességének értékelésére használt 
MI-rendszereket kell nagy kockázatú MI-
rendszereknek minősíteni, mivel ezek 
határozzák meg e személyek pénzügyi 
erőforrásokhoz vagy olyan alapvető 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mint a 
lakhatás, a villamos energia és a távközlési 
szolgáltatások. Az e célra használt MI-
rendszerek személyek vagy csoportok 
hátrányos megkülönböztetéséhez 
vezethetnek, és állandósíthatják a – például 
faji vagy etnikai származáson, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló – megkülönböztetés 
korábbról eredő mintázatait, vagy a 
diszkriminatív hatások új formáit 
teremthetik meg. Azok a természetes 
személyek, akik állami támogatásért és 
szolgáltatásokért folyamodnak a 
hatóságokhoz, vagy akik a hatóságoktól 
ilyenben részesülnek, jellemzően ezen 
ellátásoktól és szolgáltatásoktól függenek, 
és az illetékes hatóságoknak kiszolgáltatott 
helyzetben vannak. Ha a hatóságok MI-
rendszerek igénybevételével határozzák 
meg, hogy megtagadják, csökkentsék, 
visszavonják vagy visszaigényeljék-e 
ezeket az ellátásokat és szolgáltatásokat, e 
rendszerek jelentős hatást gyakorolhatnak a 
személyek megélhetésére, és sérthetik 
alapvető jogaikat, például a szociális 
védelemhez, a 
megkülönböztetésmentességhez, az emberi 
méltósághoz vagy a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot. Ezeket a 
rendszereket ezért nagy kockázatúnak kell 
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rendszerek jelentős hatást gyakorolhatnak a 
személyek megélhetésére, és sérthetik 
alapvető jogaikat, például a szociális 
védelemhez, a 
megkülönböztetésmentességhez, az emberi 
méltósághoz vagy a hatékony 
jogorvoslathoz való jogot. Ezeket a 
rendszereket ezért nagy kockázatúnak kell 
minősíteni. Mindazonáltal ez a rendelet 
nem akadályozhatja az innovatív 
megközelítések fejlesztését és alkalmazását 
a közigazgatásban, amely számára előnyös 
lenne az előírásoknak megfelelő és 
biztonságos MI-rendszerek szélesebb körű 
használata, feltéve, hogy ezek a rendszerek 
nem jelentenek nagy kockázatot a 
természetes és jogi személyekre nézve. 
Végezetül, a vészhelyzeti első reagálási 
szolgáltatások irányítására vagy irányításuk 
során a prioritás megállapítására használt 
MI-rendszereket szintén nagy 
kockázatúnak kell tekinteni, mivel nagyon 
kritikus helyzetekben hoznak döntéseket az 
emberek élete és egészsége, valamint 
tulajdona szempontjából.

minősíteni. Mindazonáltal ez a rendelet 
nem akadályozhatja az innovatív 
megközelítések fejlesztését és alkalmazását 
a közigazgatásban, amely számára előnyös 
lenne az előírásoknak megfelelő és 
biztonságos MI-rendszerek szélesebb körű 
használata, feltéve, hogy ezek a rendszerek 
nem jelentenek nagy kockázatot a 
természetes és jogi személyekre nézve. 
Végezetül, a vészhelyzeti első reagálási 
szolgáltatások irányítására vagy irányításuk 
során a prioritás megállapítására használt 
MI-rendszereket szintén nagy 
kockázatúnak kell tekinteni, mivel nagyon 
kritikus helyzetekben hoznak döntéseket az 
emberek élete és egészsége, valamint 
tulajdona szempontjából.

Or. en

Indokolás

A kis szolgáltatók nem mentesíthetők, mivel a hitelképesség vizsgálatára szolgáló, elfogult 
MI-rendszerek hatása számuktól függetlenül is meghatározó lehet az emberek életére nézve.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A bűnüldöző hatóságok MI-
rendszerek bizonyos használatával járó 
fellépéseit az erőviszonyok jelentős 
mértékű kiegyensúlyozatlansága jellemzi, 
és egy természetes személy 
megfigyeléséhez, letartóztatásához vagy 
szabadságának elvonásához, valamint a 

(38) A bűnüldöző hatóságok MI-
rendszerek bizonyos használatával járó 
fellépéseit az erőviszonyok jelentős 
mértékű kiegyensúlyozatlansága jellemzi, 
és egy természetes személy 
megfigyeléséhez, letartóztatásához vagy 
szabadságának elvonásához, valamint a 
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Chartában garantált alapvető jogokra 
gyakorolt egyéb kedvezőtlen hatásokhoz 
vezethetnek. Különösen akkor, ha az MI-
rendszert nem tanítják jó minőségű 
adatokkal, nem felel meg a pontossága 
vagy stabilitása tekintetében támasztott 
megfelelő követelményeknek, vagy a 
forgalomba hozatalt vagy a más módon 
történő üzembe helyezést megelőzően nem 
megfelelően tervezték és tesztelték, akkor e 
rendszer diszkriminatív vagy más 
tekintetben tisztességtelen vagy 
igazságtalan módon választhat ki 
embereket. Akadályozhatja továbbá a 
fontos alapvető eljárási jogoknak – például 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jognak, valamint a 
védelemhez való jognak és az ártatlanság 
vélelmének – az érvényre juttatását, 
különösen akkor, ha az ilyen MI-
rendszerek nem eléggé átláthatók, 
megmagyarázhatók és dokumentálhatók. 
Ezért helyénvaló nagy kockázatúnak 
minősíteni számos olyan, a bűnüldözéssel 
összefüggésben használni kívánt MI-
rendszert, amelyek pontossága, 
megbízhatósága és átláthatósága különösen 
fontos a kedvezőtlen hatások elkerülése, a 
közvélemény bizalmának megőrzése, 
valamint az elszámoltathatóság és a 
hatékony jogorvoslat biztosítása 
szempontjából. Tekintettel a szóban forgó 
tevékenységek jellegére és az azokkal 
kapcsolatos kockázatokra, e nagy 
kockázatú MI-rendszereknek magukban 
kell foglalniuk különösen azokat az MI-
rendszereket, amelyeket a bűnüldöző 
hatóságok egyedi kockázatértékelések, 
poligráfok és hasonló eszközök céljára 
vagy a természetes személyek érzelmi 
állapotának felderítésére, a deepfake 
videók felderítésére, büntetőeljárásokban a 
bizonyítékok megbízhatóságának 
értékelésére, a tényleges vagy potenciális 
bűncselekmények elkövetésének vagy 
megismétlődésének természetes személyek 
bűnözői profilalkotásán, illetve a 
személyiségjegyek, tulajdonságok, 
valamint természetes személyek vagy 

Chartában garantált alapvető jogokra 
gyakorolt egyéb kedvezőtlen hatásokhoz 
vezethetnek. Különösen akkor, ha az MI-
rendszert nem tanítják jó minőségű 
adatokkal, nem felel meg a pontossága 
vagy stabilitása tekintetében támasztott 
megfelelő követelményeknek, vagy a 
forgalomba hozatalt vagy a más módon 
történő üzembe helyezést megelőzően nem 
megfelelően tervezték és tesztelték, akkor e 
rendszer diszkriminatív vagy más 
tekintetben tisztességtelen vagy 
igazságtalan módon választhat ki 
embereket. Akadályozhatja továbbá a 
fontos alapvető eljárási jogoknak – például 
a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes 
eljáráshoz való jognak, valamint a 
védelemhez való jognak és az ártatlanság 
vélelmének – az érvényre juttatását, 
különösen akkor, ha az ilyen MI-
rendszerek nem eléggé átláthatók, 
megmagyarázhatók és dokumentálhatók. 
Ezért helyénvaló nagy kockázatúnak 
minősíteni számos olyan, a bűnüldözéssel 
összefüggésben használni kívánt MI-
rendszert, amelyek pontossága, 
megbízhatósága és átláthatósága különösen 
fontos a kedvezőtlen hatások elkerülése, a 
közvélemény bizalmának megőrzése, 
valamint az elszámoltathatóság és a 
hatékony jogorvoslat biztosítása 
szempontjából. Tekintettel a szóban forgó 
tevékenységek jellegére és az azokkal 
kapcsolatos kockázatokra, e nagy 
kockázatú MI-rendszereknek magukban 
kell foglalniuk különösen azokat az MI-
rendszereket, amelyeket a bűnüldöző 
hatóságok poligráfok és hasonló eszközök 
céljára vagy a természetes személyek 
érzelmi állapotának felderítésére, a 
deepfake videók felderítésére, 
büntetőeljárásokban a bizonyítékok 
megbízhatóságának értékelésére, a 
bűncselekmények felderítése, nyomozása 
vagy büntetőeljárás alá vonása során 
alkalmazott profilalkotásra, továbbá 
természetes személyek tekintetében 
bűnelemzésre terveznek használni. Azok az 
MI-rendszerek, amelyeket kifejezetten az 
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csoportok múltbeli bűnöző 
magatartásának értékelésén alapuló 
előrejelzésére, a bűncselekmények 
felderítése, nyomozása vagy büntetőeljárás 
alá vonása során alkalmazott 
profilalkotásra, továbbá természetes 
személyek tekintetében bűnelemzésre 
terveznek használni. Azok az MI-
rendszerek, amelyeket kifejezetten az adó- 
és vámhatóságok által közigazgatási 
eljárások céljára kívánnak használni, nem 
tekintendők a bűnüldöző hatóságok által 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és büntetőeljárás alá vonása 
céljából használt nagy kockázatú MI-
rendszereknek.

adó- és vámhatóságok által közigazgatási 
eljárások céljára kívánnak használni, nem 
minősítendők a bűnüldöző hatóságok által 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, 
nyomozása és büntetőeljárás alá vonása 
céljából használt nagy kockázatú MI-
rendszereknek.

Or. en

Indokolás

Az MI-rendszerek prediktív rendészet céljára való használata nem lehet nagy kockázatú, 
hanem meg kell tiltani azt.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az igazságszolgáltatásra és a 
demokratikus folyamatok irányítására szánt 
egyes MI-rendszereket nagy kockázatúnak 
kell tekinteni, figyelembe véve a 
demokráciára, a jogállamiságra, az egyéni 
szabadságokra, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogra gyakorolt potenciálisan jelentős 
hatásukat. Különösen az esetleges 
torzítások, hibák és átláthatatlanság 
kockázatának kezelése érdekében indokolt 
nagy kockázatúnak minősíteni azokat az 
MI-rendszereket, amelyek célja, hogy 
segítsék az igazságügyi hatóságokat a 
ténybeli és a jogi elemek kutatásában és 
értelmezésében, valamint a jog konkrét 

(40) Az igazságszolgáltatásra és a 
demokratikus folyamatok irányítására szánt 
egyes MI-rendszereket nagy kockázatúnak 
kell tekinteni, figyelembe véve a 
demokráciára, a jogállamiságra, az egyéni 
szabadságokra, valamint a hatékony 
jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz 
való jogra gyakorolt potenciálisan jelentős 
hatásukat. Különösen az esetleges 
torzítások, hibák és átláthatatlanság 
kockázatának kezelése érdekében indokolt 
nagy kockázatúnak minősíteni azokat az 
MI-rendszereket, amelyek célja, hogy 
segítsék az igazságügyi hatóságokat a 
ténybeli és a jogi elemek kutatásában és 
értelmezésében, valamint a jog konkrét 
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tényekre történő alkalmazásában. Ez a 
minősítés azonban nem terjedhet ki azokra 
az MI-rendszerekre, amelyeket olyan, 
tisztán járulékos adminisztratív 
tevékenységekre szánnak, amelyek az 
egyedi esetekben nem befolyásolják a 
tényleges igazságszolgáltatást; ilyen 
tevékenységek például a bírósági 
határozatok, dokumentumok vagy adatok 
anonimizálása vagy álnevesítése, a 
személyzet közötti kommunikáció, az 
adminisztratív feladatok vagy a források 
elosztása.

tényekre történő alkalmazásában. Ez a 
minősítés azonban nem terjedhet ki azokra 
az MI-rendszerekre, amelyeket olyan, 
tisztán járulékos adminisztratív 
tevékenységekre szánnak, amelyek az 
egyedi esetekben nem befolyásolják a 
tényleges igazságszolgáltatást; ilyen 
tevékenységek például a bírósági 
határozatok, dokumentumok vagy adatok 
anonimizálása vagy álnevesítése, a 
személyzet közötti kommunikáció, az 
adminisztratív feladatok vagy a források 
elosztása. Az indokolatlan külső 
beavatkozás, valamint a demokratikus 
folyamatokra, a demokráciára és a 
jogállamiságra gyakorolt aránytalan 
hatások miatt a Charta 39. cikkében 
foglalt választójogot fenyegető kockázatok 
kezelése érdekében azokat az MI-
rendszereket, amelyeket politikai 
kampányokban a természetes személyek 
helyi, nemzeti vagy európai parlamenti 
választásokon leadott szavazatának 
befolyásolására vagy ezeken a 
választásokon szavazatszámlálásra és -
feldolgozásra használnak, nagy kockázatú 
MI-rendszernek kell minősíteni.

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben az igazságszolgáltatás és demokrácia területen tett kiegészítésekkel való 
összehangolás.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Bizonyos MI-rendszerekre 
ugyanakkor átláthatósági 
követelményeket kell alkalmazni, és nagy 
kockázatú MI-rendszernek kell minősíteni 
őket, mivel megtévesztésre, valamint 
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egyedi és társadalmi károk okozására 
egyaránt képesek. Különösen a létező 
személyeket ábrázoló deepfake-eket 
előállító MI-rendszerek manipulálhatják 
az említett deepfake-ekkel kapcsolatba 
kerülő természetes személyeket és 
okozhatnak kárt az általuk ábrázolt vagy 
hamisan ábrázolt személyeknek, míg a 
korlátozott emberi input alapján összetett 
szöveget, például újságcikkeket, 
véleménycikkeket, regényeket, 
forgatókönyveket és tudományos cikkeket 
létrehozó MI-rendszerek (a továbbiakban: 
MI-szerzők) manipulálhatják, 
megtéveszthetik, illetve beépített 
torzításoknak vagy pontatlanságoknak 
tehetik ki a természetes személyeket.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az, hogy egy MI-rendszer e 
rendelet értelmében nagy kockázatúnak 
minősül, nem értelmezhető úgy, mint ami 
azt jelzi, hogy a rendszer használata 
szükségképpen jogszerű az uniós jog más 
jogi aktusai vagy az uniós joggal 
összeegyeztethető nemzeti jogszabályok 
alapján, például a személyes adatok 
védelmére, illetve a poligráfok és hasonló 
eszközök használatára vagy a természetes 
személyek érzelmi állapotának felderítését 
szolgáló rendszerek használatára 
vonatkozó jogi aktusok és jogszabályok 
alapján. Az ilyen használatra továbbra is 
kizárólag a Chartából, valamint a 
másodlagos uniós jog alkalmazandó jogi 
aktusaiból és a nemzeti jogból eredő 
hatályos követelményekkel összhangban 
kerülhet sor. Ez a rendelet nem 
értelmezhető úgy, mint amely jogalapot 

(41) Az, hogy egy MI-rendszer e 
rendelet értelmében nagy kockázatú MI-
rendszernek minősül, nem értelmezhető 
úgy, mint ami azt jelzi, hogy a rendszer 
használata szükségképpen jogszerű az 
uniós jog más jogi aktusai vagy az uniós 
joggal összeegyeztethető nemzeti 
jogszabályok alapján, például a személyes 
adatok védelmére, illetve a poligráfok és 
hasonló eszközök használatára vagy a 
természetes személyek érzelmi állapotának 
felderítését szolgáló rendszerek 
használatára vonatkozó jogi aktusok és 
jogszabályok alapján. Az ilyen használatra 
továbbra is kizárólag a Chartából, valamint 
a másodlagos uniós jog alkalmazandó jogi 
aktusaiból és a nemzeti jogból eredő 
hatályos követelményekkel összhangban 
kerülhet sor. Ez a rendelet nem 
értelmezhető úgy, mint amely jogalapot 
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teremt a személyes adatok kezelésére, 
ideértve adott esetben a személyes adatok 
különleges kategóriáit is.

teremt a személyes adatok kezelésére, 
ideértve a személyes adatok különleges 
kategóriáit is.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A kiváló adatminőség alapvető 
fontosságú számos MI-rendszer 
teljesítményéhez, különösen a modellek 
tanítását magában foglaló technikák 
alkalmazása esetén, annak biztosítása 
érdekében, hogy a nagy kockázatú MI-
rendszer rendeltetésszerűen és 
biztonságosan működjön, és ne váljon az 
uniós jog által tiltott megkülönböztetés 
forrásává. A kiváló minőségű tanulóadat-, 
érvényesítésiadat- és tesztadat-
készletekhez megfelelő adatkormányzási és 
adatgazdálkodási gyakorlatokra van 
szükség. A tanulóadat-, érvényesítésiadat- 
és tesztadatkészleteknek kellően 
relevánsnak, reprezentatívnak, hibáktól 
mentesnek és teljesnek kell lenniük, 
tekintettel a rendszer rendeltetésére. Ezen 
adatkészleteknek rendelkezniük kell a 
megfelelő statisztikai tulajdonságokkal is, 
többek között azon személyek vagy 
személyek csoportjai tekintetében, akikre 
vagy amelyekre a nagy kockázatú MI-
rendszert használni kívánják. A tanulóadat-
, érvényesítésiadat- és tesztadat-
készleteknek különösen – a 
rendeltetésüktől függően szükséges 
mértékben – figyelembe kell venniük 
azokat a jellemzőket, tulajdonságokat vagy 
elemeket, amelyek azon sajátos földrajzi, 
magatartási vagy funkcionális 
környezethez vagy kontextushoz 
kapcsolódnak, amelyben az MI-rendszert 
használni kívánják. Annak érdekében, 

(44) A kiváló adatminőség alapvető 
fontosságú számos MI-rendszer 
teljesítményéhez, különösen a modellek 
tanítását magában foglaló technikák 
alkalmazása esetén, annak biztosítása 
érdekében, hogy a nagy kockázatú MI-
rendszer rendeltetésszerűen és 
biztonságosan működjön, és ne váljon az 
uniós jog által tiltott megkülönböztetés 
forrásává. A kiváló minőségű tanulóadat-, 
érvényesítésiadat- és tesztadat-
készletekhez megfelelő adatkormányzási és 
adatgazdálkodási gyakorlatokra van 
szükség. A tanulóadat-, érvényesítésiadat- 
és tesztadatkészleteknek kellően 
relevánsnak, reprezentatívnak, 
naprakésznek és a lehető legnagyobb 
mértékben hibáktól mentesnek és a lehető 
legteljesebbnek kell lenniük, tekintettel a 
rendszer rendeltetésére vagy észszerűen 
előre látható használatára. Ezen 
adatkészleteknek rendelkezniük kell a 
megfelelő statisztikai tulajdonságokkal is, 
többek között azon személyek vagy 
személyek csoportjai tekintetében, akikre 
vagy amelyekre a nagy kockázatú MI-
rendszert használni kívánják vagy 
észszerűen előre láthatóan használni 
fogják. A tanulóadat-, érvényesítésiadat- és 
tesztadat-készleteknek különösen – a 
rendeltetésüktől vagy az észszerűen előre 
látható használatuktól függően szükséges 
mértékben – figyelembe kell venniük 
azokat a jellemzőket, tulajdonságokat vagy 
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hogy megvédjék mások jogát az MI-
rendszerek torzulásából eredő 
megkülönböztetéssel szemben, a 
szolgáltatóknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy a személyes adatok különleges 
kategóriáit is kezeljék, jelentős 
közérdekből, a nagy kockázatú MI-
rendszerekkel kapcsolatos torzítás 
nyomon követésének, észlelésének és 
korrekciójának biztosítása érdekében.

elemeket, amelyek azon sajátos földrajzi, 
kulturális, magatartási vagy funkcionális 
környezethez vagy kontextushoz 
kapcsolódnak, amelyben az MI-rendszert 
használni kívánják, vagy amelyben annak 
használata észszerűen előre látható.

Or. en

Indokolás

A 10. cikket érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) A magánélet tiszteletben 
tartásához és az adatvédelemhez való 
jogot az MI-rendszer teljes életciklusa 
során garantálni kell. E tekintetben az 
adattakarékosság, valamint a beépített és 
alapértelmezett adatvédelem uniós 
adatvédelmi jogszabályokban 
meghatározott elve alapvető fontosságú, 
ha az adatkezelés jelentős kockázatot 
jelent az egyének alapvető jogaira nézve. 
Az MI-rendszerek szolgáltatóinak és 
felhasználóinak a legkorszerűbb technikai 
és szervezeti intézkedéseket kell 
végrehajtaniuk e jogok védelme 
érdekében. Ezeknek az intézkedéseknek 
nemcsak az anonimizálást és a titkosítást 
kell magukban foglalniuk, hanem egy 
olyan, egyre inkább elérhető technológia 
alkalmazását is, amely lehetővé teszi, hogy 
algoritmusokat juttassanak el az 
adatokhoz és értékes betekintést nyerjenek 
a nyers vagy strukturált adatok felek 
közötti továbbítása vagy szükségtelen 
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másolása nélkül.

Or. en

Indokolás

A 10. cikket érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
45 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45b) A szolgáltatók nem mindig tudnak 
hozzáférni a nagy kockázatú MI-
rendszerek fejlesztéséhez szükséges 
adatkészletekhez, például amikor az 
adatkészleteket kizárólagosan a 
felhasználó birtokolja, míg a szolgáltató 
csak az eszközöket és a technikákat 
bocsátja a felhasználó rendelkezésére az 
MI-rendszer fejlesztéséhez. Ilyen 
körülmények között a szolgáltató objektíve 
nem tud megfelelni az adatkészletek 
minőségére vonatkozóan e rendeletben 
megállapított követelményeknek és 
kötelezettségeknek. Ezeket a 
kötelezettségeket ezért a szolgáltató és a 
felhasználó közötti megállapodás alapján 
a felhasználónak kell teljesítenie.

Or. en

Indokolás

A 10. cikket érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) E rendelet végrehajtásának lehetővé 
tétele és az üzemeltetők számára egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése érdekében, 
valamint figyelembe véve a digitális 
termékek rendelkezésre bocsátásának 
különböző formáit, fontos annak 
biztosítása, hogy az Unióban letelepedett 
személyek minden körülmények között 
megadhassák a hatóságoknak az MI-
rendszerek megfelelőségével kapcsolatos 
összes szükséges információt. Ezért MI-
rendszereiknek az Unióban való 
rendelkezésre bocsátását megelőzően, 
amennyiben az importőr nem 
azonosítható, az Unión kívül letelepedett 
szolgáltatók írásbeli meghatalmazással ki 
kell nevezzenek egy, az Unióban 
letelepedett meghatalmazott képviselőt.

(56) E rendelet végrehajtásának lehetővé 
tétele és az üzemeltetők számára egyenlő 
versenyfeltételek megteremtése érdekében, 
valamint figyelembe véve a digitális 
termékek rendelkezésre bocsátásának 
különböző formáit, fontos annak 
biztosítása, hogy az Unióban letelepedett 
személyek minden körülmények között 
megadhassák a hatóságoknak az MI-
rendszerek megfelelőségével kapcsolatos 
összes szükséges információt. Ezért MI-
rendszereiknek az Unióban való 
rendelkezésre bocsátását megelőzően az 
Unión kívül letelepedett szolgáltatók 
írásbeli meghatalmazással ki kell 
nevezzenek egy, az Unióban letelepedett 
meghatalmazott képviselőt.

Or. en

Indokolás

A 25. cikk (1) bekezdésével való összehangolás.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A szabványosításnak kulcsszerepet 
kell játszania abban, hogy az e rendeletnek 
való megfelelés biztosítására megfelelő 
műszaki megoldások álljanak a 
szolgáltatók rendelkezésére. A szolgáltatók 
az 1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben54 meghatározott 
harmonizált szabványoknak való 
megfelelés révén bizonyíthatják az e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelést. A Bizottság azonban egységes 
műszaki előírásokat fogadhatna el azokon 

(61) A szabványosításnak kulcsszerepet 
kell játszania abban, hogy az e rendeletnek 
való megfelelés biztosítására megfelelő 
műszaki megoldások álljanak a 
szolgáltatók rendelkezésére. A szolgáltatók 
az 1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben54 meghatározott 
harmonizált szabványoknak való 
megfelelés révén bizonyíthatják az e 
rendelet követelményeinek való 
megfelelést. A szabványok és a 
szabványosítás mint uniós szakpolitikai 
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a területeken, ahol nincsenek harmonizált 
szabványok, vagy ahol azok nem 
elégségesek.

eszközök hatékonyságának biztosítása 
érdekében, valamint figyelembe véve a 
szabványok jelentőségét a vállalkozások 
versenyképessége és az e rendeletben 
foglalt követelményeknek való megfelelés 
biztosítása szempontjából, az érdekelt 
felek szabványok kidolgozásában való 
részvételének ösztönzése révén biztosítani 
kell az érdekek kiegyensúlyozott 
képviseletét. Azokon a területeken, ahol 
nincsenek harmonizált szabványok, vagy 
ahol azok nem elégségesek, a Bizottság 
egységes műszaki előírásokat fogadhatna 
el.

__________________ __________________
54 Az Európai Parlament és a Tanács 
1025/2012/EU rendelete (2012. október 
25.) az európai szabványosításról, a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK 
és a 2009/105/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
87/95/EGK tanácsi határozat és az 
1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 
12. o.).

54 Az Európai Parlament és a Tanács 
1025/2012/EU rendelete (2012. október 
25.) az európai szabványosításról, a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK 
és a 2009/105/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
87/95/EGK tanácsi határozat és az 
1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 
12. o.).

Or. en

Indokolás

A 40. cikket érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) Bizonyos körülmények között az 
innovatív technológiák gyors 
rendelkezésre állása döntő fontosságú 

törölve
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lehet a személyek egészsége és biztonsága, 
valamint a társadalom egésze 
szempontjából. Ezért helyénvaló, hogy a 
közbiztonsághoz, a természetes személyek 
életének és egészségének védelméhez, 
valamint az ipari és kereskedelmi tulajdon 
védelméhez kapcsolódó kivételes okokból 
a tagállamok engedélyezhessék olyan MI-
rendszerek forgalomba hozatalát vagy 
üzembe helyezését, amelyeket nem vontak 
megfelelőségértékelés alá.

Or. en

Indokolás

A 47. cikk törlésével való összehangolás.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) A Bizottság és a tagállamok által a 
mesterséges intelligencia területén végzett 
munka megkönnyítése, valamint a 
nyilvánosság számára biztosított 
átláthatóság növelése érdekében az olyan 
nagy kockázatú MI-rendszerek szolgáltatói 
számára, amelyek nem kapcsolódnak a 
vonatkozó meglévő uniós harmonizációs 
jogszabályok hatálya alá tartozó 
termékekhez, elő kell írni, hogy nagy 
kockázatú MI-rendszereiket regisztrálják 
egy uniós adatbázisban, amelyet a 
Bizottságnak kell létrehoznia és kezelnie. 
Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel55 összhangban a 
Bizottság kell legyen ezen adatbázis 
adatkezelője. Az adatbázis teljes körű 
működőképességének biztosítása 
érdekében a telepítéskor az adatbázis 
beállítására irányuló eljárásnak része kell 
legyen a működési előírások Bizottság 
általi kidolgozása és egy független 

(69) A Bizottság és a tagállamok által a 
mesterséges intelligencia területén végzett 
munka megkönnyítése, valamint a 
nyilvánosság számára biztosított 
átláthatóság növelése érdekében az olyan 
nagy kockázatú MI-rendszerek szolgáltatói 
számára, amelyek nem kapcsolódnak a 
vonatkozó meglévő uniós harmonizációs 
jogszabályok hatálya alá tartozó 
termékekhez, elő kell írni, hogy nagy 
kockázatú MI-rendszereiket regisztrálják 
egy uniós adatbázisban, amelyet a 
Bizottságnak kell létrehoznia és kezelnie. 
Azoknak a felhasználóknak, akik 
hatóságok vagy uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek, illetve 
a nevükben eljáró felhasználóknak a nagy 
kockázatú MI-rendszer üzembe helyezése 
vagy használata előtt szintén 
regisztrálniuk kell az uniós adatbázisban. 
Az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel55 összhangban a 



PE731.563v01-00 36/170 PR\1254442HU.docx

HU

ellenőrzési jelentés is. Bizottság kell legyen ezen adatbázis 
adatkezelője. Az adatbázis teljes körű 
működőképességének biztosítása 
érdekében a telepítéskor az adatbázis 
beállítására irányuló eljárásnak része kell 
legyen a működési előírások Bizottság 
általi kidolgozása és egy független 
ellenőrzési jelentés is.

__________________ __________________
55 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

55 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Az 51. cikket érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) E rendelet zökkenőmentes, 
hatékony és összehangolt végrehajtásának 
elősegítése érdekében létre kell hozni a 
Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó 
Európai Testületet. A Testület felelősségi 
körébe kell utalni számos tanácsadói 
feladatot, többek között vélemények, 
ajánlások, tanácsok vagy iránymutatások 
kiadását az e rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos kérdésekben, köztük az e 
rendeletben megállapított 
követelményekkel kapcsolatos műszaki 
előírásokat vagy meglévő szabványokat 
illetően, valamint a Bizottságnak a 

(76) E rendelet zökkenőmentes, 
hatékony és következetes végrehajtásának 
elősegítése és a belső piac 
széttöredezettségének megelőzése 
érdekében létre kell hozni a Mesterséges 
Intelligenciával Foglalkozó Európai 
Testületet. A Testület felelősségi körébe 
kell utalni számos tanácsadói feladatot, 
többek között vélemények, ajánlások, 
tanácsok vagy iránymutatások kiadását az e 
rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
kérdésekben, köztük az e rendeletben 
megállapított követelményekkel 
kapcsolatos műszaki előírásokat vagy 
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mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
konkrét kérdésekben nyújtott tanácsadást 
és segítséget.

meglévő szabványokat illetően, valamint a 
Bizottságnak a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos konkrét kérdésekben, többek 
között a mellékletek, különösen a nagy 
kockázatú MI-rendszereket felsoroló 
melléklet lehetséges módosításaival 
kapcsolatosan nyújtott tanácsadást és 
segítséget. Ahhoz, hogy a Testület 
hozzájáruljon e rendelet hatékony és 
összehangolt végrehajtásához, azt is 
lehetővé kell tenni számára, hogy 
ajánlásokat adjon ki az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak abból a célból, 
hogy segítséget nyújtson a két vagy több 
tagállamot érintő olyan ügyek 
rendezéséhez, amelyekben a nemzeti 
illetékes hatóságok nem értenek egyet.

Or. en

Indokolás

Az irányításra vonatkozó fejezetet érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
76 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az MI-rendszerek fejlesztése és használata 
tekintetében közös és következetes 
megközelítés érvényesüljön a különböző 
érintett területeken és ágazatokban, 
valamint a szinergiák és a 
komplementaritás biztosítása céljából a 
Testületnek szorosan együtt kell 
működnie az uniós szinten létrehozott 
egyéb érintett intézményekkel, szervekkel, 
hivatalokkal, ügynökségekkel és 
testületekkel, köztük az európai 
adatvédelmi biztossal, az Európai 
Adatvédelmi Testülettel, az ... 
[adatkormányzási rendelettel] létrehozott 
Adatinnovációs Testülettel és a ... 
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[digitális szolgáltatásokról szóló 
jogszabállyal] létrehozott Digitális 
Szolgáltatások Európai Testületével. Ezen 
túlmenően a Testületnek rendszeresen 
konzultálnia kell és együtt kell működnie 
az ipar, a kkv-k és az induló 
vállalkozások, valamint az érintett civil 
társadalmi szervezetek, például a nem 
kormányzati szervezetek (NGO-k), a 
fogyasztói szervezetek, a szociális 
partnerek és a tudományos körök 
képviselőivel.

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) A tagállamok kulcsszerepet 
játszanak e rendelet alkalmazásában és 
végrehajtásában. E tekintetben minden 
tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több 
nemzeti illetékes hatóságot e rendelet 
alkalmazásának és végrehajtásának 
felügyelete céljából. A tagállamoknál a 
szervezeti hatékonyság növelése, valamint 
annak érdekében, hogy hivatalos 
kapcsolattartó pontot lehessen kijelölni a 
nyilvánosság és más, tagállami és uniós 
szintű partnerhatóságok felé, minden 
tagállamban ki kell jelölni egy nemzeti 
hatóságot nemzeti felügyeleti hatóságnak.

(77) A tagállamok kulcsszerepet 
játszanak e rendelet alkalmazásában és 
végrehajtásában. E tekintetben minden 
tagállamnak ki kell jelölnie egy vagy több 
nemzeti illetékes hatóságot e rendelet 
alkalmazásának és végrehajtásának 
felügyelete céljából. A tagállamoknál a 
szervezeti hatékonyság növelése, valamint 
annak érdekében, hogy hivatalos 
kapcsolattartó pontot lehessen kijelölni a 
nyilvánosság és más, tagállami és uniós 
szintű partnerhatóságok felé, minden 
tagállamban ki kell jelölni egyetlen 
nemzeti hatóságot nemzeti felügyeleti 
hatóságnak. Az említett nemzeti felügyeleti 
hatóságnak vezető hatóságként kell 
eljárnia, és tagállamát is képviselnie kell a 
Testületben. Amennyiben a kijelölt 
nemzeti felügyeleti hatóság nem a nemzeti 
adatvédelmi hatóság, a nemzeti felügyeleti 
hatóságnak szorosan együtt kell 
működnie a nemzeti adatvédelmi 
hatósággal az adatvédelmi jogok és 
kötelezettségek következetes és hatékony 
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végrehajtásának biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az 59. cikket érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a nagy kockázatú MI-rendszerek 
szolgáltatói figyelembe vehessék a nagy 
kockázatú MI-rendszerek használatával 
kapcsolatos tapasztalatokat rendszereik 
javítása, valamint a tervezési és fejlesztési 
folyamat során, vagy időben 
meghozhassanak bármely lehetséges 
korrekciós intézkedést, valamennyi 
szolgáltatónak rendelkeznie kell egy 
forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési 
rendszerrel. Ez a rendszer annak biztosítása 
szempontjából is kulcsfontosságú, hogy 
hatékonyabban és időben lehessen kezelni 
az olyan MI-rendszerekből eredő 
lehetséges kockázatokat, amelyek a 
forgalomba hozatalt vagy az üzembe 
helyezést követően továbbra is „tanulnak”. 
Ebben az összefüggésben a szolgáltatók 
számára elő kell írni, hogy rendelkezzenek 
olyan rendszerrel, amely jelentést tesz az 
illetékes hatóságoknak az MI-rendszereik 
használatából eredő súlyos váratlan 
eseményekről, illetve az alapvető jogokat 
védő nemzeti és uniós jogszabályokkal 
szembeni jogsértésekről.

(78) Annak biztosítása érdekében, hogy 
a nagy kockázatú MI-rendszerek 
szolgáltatói figyelembe vehessék a nagy 
kockázatú MI-rendszerek használatával 
kapcsolatos tapasztalatokat rendszereik 
javítása, valamint a tervezési és fejlesztési 
folyamat során, vagy időben 
meghozhassanak bármely lehetséges 
korrekciós intézkedést, valamennyi 
szolgáltatónak rendelkeznie kell egy 
forgalomba hozatal utáni nyomonkövetési 
rendszerrel. Ez a rendszer annak biztosítása 
szempontjából is kulcsfontosságú, hogy 
hatékonyabban és időben lehessen kezelni 
az olyan MI-rendszerekből eredő 
lehetséges kockázatokat, amelyek a 
forgalomba hozatalt vagy az üzembe 
helyezést követően továbbra is „tanulnak”. 
Ebben az összefüggésben a szolgáltatók 
számára elő kell írni, hogy rendelkezzenek 
olyan rendszerrel, amely jelentést tesz az 
illetékes hatóságoknak vagy adott esetben 
a Bizottságnak az MI-rendszereik 
használatából eredő súlyos váratlan 
eseményekről, működési hibákról, illetve 
az alapvető jogokat védő nemzeti és uniós 
jogszabályokkal szembeni jogsértésekről, 
és hozzanak megfelelő korrekciós 
intézkedéseket. A felhasználóknak szintén 
jelentést kell tenniük az illetékes 
hatóságoknak vagy adott esetben a 
Bizottságnak az MI-rendszereik 
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használatából eredő súlyos váratlan 
eseményekről, illetve az alapvető jogokat 
védő nemzeti és uniós jogszabályokkal 
szembeni jogsértésekről, ha ilyen súlyos 
váratlan eseményekről vagy jogsértésekről 
szereznek tudomást.

Or. en

Indokolás

A 62. cikkel való összehangolás.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
80 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80a) Tekintettel e rendelet 
célkitűzéseire, nevezetesen a természetes 
személyek egészsége, biztonsága és 
alapvető jogai azonos szintű védelmének 
biztosítására, az EUSZ 2. cikkében foglalt 
uniós értékek védelmének biztosítására és 
az MI-rendszerek szabad mozgásának 
biztosítására az egész Unióban, valamint 
figyelembe véve, hogy az MI-rendszerek 
által az említett jogokra jelentett 
kockázatok csökkentését nemzeti szinten 
nem lehet kielégítően megvalósítani, vagy 
eltérések lehetnek annak értelmezésében, 
ami végső soron a természetes személyek 
egyenlőtlen szintű védelméhez vezethet és 
a piac széttöredezettségét okozhatja, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
saját kezdeményezésére vagy a Testület 
ajánlására eljárást indítson. Ezt az 
eljárást akkor kell megindítani, ha a 
Bizottságnak vagy a Testületnek elegendő 
oka van azt feltételezni, hogy e rendelet 
megsértése kiterjedt jogsértésnek vagy 
uniós dimenzióval rendelkező kiterjedt 
jogsértésnek minősül, vagy az MI-
rendszer olyan kockázatot jelent, amely 
legalább 45 millió egyént érint vagy 
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érinthet az Unióban, vagy ha a jogsértés 
legalább két tagállamban érint 
természetes személyeket, és az e rendelet 
végrehajtásáért felelős tagállamok 
semmiféle intézkedést nem hoztak.

Or. en

Indokolás

Az új, 68a. cikkel való összehangolás.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
80 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80b) Miután a Bizottság megindította az 
eljárást, az érintett tagállamok nemzeti 
felügyeleti hatóságai nem gyakorolhatják 
vizsgálati és végrehajtási hatáskörüket az 
érintett üzemeltető vagy üzemeltetők 
tekintetében, hogy elkerüljék a 
duplikációt, a következetlenségeket és 
kockázatokat a non bis in idem elve 
szempontjából. Ugyanakkor a 
hatékonyság érdekében a nemzeti 
felügyeleti hatóságok nem akadályozhatók 
meg azon hatáskörük gyakorlásában, 
hogy a Bizottság kérésére segítséget 
nyújtsanak számára feladatai ellátása 
során vagy más magatartás tekintetében, 
beleértve az ugyanazon üzemeltető által 
tanúsított olyan magatartást is, amelyről 
feltételezhető, hogy új jogsértésnek 
minősül. A nemzeti felügyeleti 
hatóságoknak, valamint a Testületnek és 
adott esetben más nemzeti illetékes 
hatóságoknak minden szükséges 
információt és segítséget meg kell adniuk 
a Bizottságnak, hogy az hatékonyan el 
tudja látni feladatait. A Bizottságnak adott 
esetben tájékoztatnia kell a nemzeti 
felügyeleti hatóságokat hatáskörének 
gyakorlásáról. Ebben a tekintetben a 
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Bizottságnak adott esetben figyelembe kell 
vennie a Testület vagy az érintett nemzeti 
felügyeleti hatóságok által elvégzett 
releváns értékeléseket, valamint az általuk 
összegyűjtött releváns bizonyítékokat és 
információkat, ami nem érinti a Bizottság 
arra vonatkozó hatáskörét és felelősségét, 
hogy szükség esetén további vizsgálatokat 
végezzen.

Or. en

Indokolás

Az új, 68a. cikkel való összehangolás.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
80 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80c) Tekintettel az érintett 
üzemeltetőknek a megfelelés biztosítására 
való törekvése során esetlegesen 
felmerülő konkrét kihívásokra, illetve 
arra, hogy milyen fontos ezt hatékonyan 
végezni, figyelembe véve az MI-
rendszereik hatását és az általuk 
esetlegesen okozott károkat, a Bizottság 
számára erős vizsgálati és végrehajtási 
hatáskört kell biztosítani az e rendeletben 
meghatározott egyes szabályok 
kivizsgálása, végrehajtása és nyomon 
követése érdekében, teljes mértékben 
tiszteletben tartva az arányosság elvét, 
valamint az érintett felek jogait és 
érdekeit.

Or. en

Indokolás

Az új, 68b. cikkel való összehangolás.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
80 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80d) A Bizottság számára hozzáférést 
kell biztosítani a vizsgálatok 
megindításához és lefolytatásához, 
valamint az e rendeletnek való megfelelés 
ellenőrzéséhez szükséges minden releváns 
dokumentumhoz, információhoz és 
adathoz, függetlenül azok formájától vagy 
formátumától, illetve tárolásuk módjától 
vagy helyétől. A Bizottság számára 
lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül 
szólítsa fel az érintett üzemeltetőket a 
vonatkozó bizonyítékot, információk és 
adatok benyújtására. Emellett a Bizottság 
számára lehetővé kell tenni, hogy e 
rendelet alkalmazásában releváns 
információkat kérjen bármely hatóságtól, 
szervtől vagy ügynökségtől a 
tagállamokon belül vagy bármely 
természetes vagy jogi személytől. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
hozzáférést kérjen az adatbázisokhoz 
algoritmusokhoz és forráskódokhoz, 
magyarázatot kérjen azokkal 
kapcsolatban, és bármely személyt, aki 
hasznos információ birtokában lehet, a 
beleegyezését követően kikérdezzen, és 
rögzítse az elmondottakat. A Bizottság 
számára lehetővé kell tenni, hogy a 
szükséges távoli és helyszíni 
ellenőrzéseket elvégezze, és a gazdasági 
szereplő által annak kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységéhez 
kapcsolódó célokra használt bármely 
helyiségbe, területre vagy szállítóeszközbe 
belépjen. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra is, hogy az e rendelet 
végrehajtásához szükséges ellenőrzéseket 
elvégezze. Amennyiben a Bizottság 
megállapítja, hogy az érintett üzemeltető 
vagy üzemeltetők nem felelnek meg e 
rendeletnek, fel kell hatalmazni 
határozatok elfogadására és pénzbírságok 
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kiszabására. Amennyiben a meg nem 
felelés miatt fennáll a természetes 
személyeket fenyegető súlyos és 
helyrehozhatatlan kár kockázata, a 
Bizottság számára lehetővé kell tenni, 
hogy intézkedéseket hozzon, amennyiben 
azok kellően indokoltak és arányosak, és 
amennyiben nem áll rendelkezésre más 
eszköz az említett kár megelőzésére vagy 
enyhítésére. Az említett vizsgálati és 
végrehajtási hatáskör azt a lehetőséget 
hivatott kiegészíteni, hogy a Bizottság 
kérheti a nemzeti felügyeleti hatóság és 
más tagállami hatóságok segítségét, 
például tájékoztatás révén vagy az említett 
hatáskör gyakorlása során.

Or. en

Indokolás

Az új, 68b. cikkel való összehangolás.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Az illetékes hatóságok uniós és 
nemzeti szintű megbízható és konstruktív 
együttműködésének biztosítása érdekében 
az e rendelet alkalmazásában részt vevő 
valamennyi félnek tiszteletben kell tartania 
a feladatai ellátása során megszerzett 
információk és adatok bizalmas jellegét.

(83) Az illetékes hatóságok uniós és 
nemzeti szintű megbízható és konstruktív 
együttműködésének biztosítása érdekében 
az e rendelet alkalmazásában részt vevő 
valamennyi félnek tiszteletben kell tartania 
a feladatai ellátása során megszerzett 
információk és adatok bizalmas jellegét. Az 
érintett illetékes hatóságok hatékony 
kiberbiztonsági és szervezeti 
intézkedéseket vezetnek be a feladataik és 
tevékenységeik végzése során szerzett 
információk és adatok biztonságnak és 
bizalmas jellegének megóvása érdekében.

Or. en
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Indokolás

A 70. cikket érintő változtatásokkal való összehangolás.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
84 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84a) E rendelet betartását a Bizottság 
által az e rendeletben megállapított 
eljárásrend szerint lefolytatott eljárás 
keretében kiszabott pénzbírságok révén 
kell kikényszeríteni. E célból a 
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása 
vagy az eljárási szabályok megsértése 
esetén kiszabható pénzbírságok megfelelő 
mértékét is meg kell határozni, megfelelő 
elévülési idő mellett.

Or. en

Indokolás

A végrehajtási fejezetben a Bizottság számára biztosított új végrehajtási hatáskörrel való 
összehangolás.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
84 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84b) A természetes és jogi személyek, 
valamint a természetes vagy jogi 
személyek csoportjai számára biztosítani 
kell az arányos és hatékony 
jogorvoslathoz való hozzáférést. 
Különösen biztosítani kell számukra a 
jogot, hogy panaszt emeljenek az MI-
rendszerek szolgáltatóival vagy 
felhasználóival szemben, és kártérítésben 
részesüljenek az egészségüket, 
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biztonságukat vagy alapvető jogaikat 
érintő bármely olyan közvetlen kárért 
vagy veszteségért, amely e rendeletnek a 
szolgáltató vagy a felhasználó általi 
megsértése miatt következik be. Az egyéb 
közigazgatási vagy bíróságon kívüli 
jogorvoslat sérelme nélkül a természetes 
és jogi személyeknek, valamint a 
természetes vagy jogi személyek 
csoportjainak hatékony bírósági 
jogorvoslathoz is joguk van a nemzeti 
felügyeleti hatóság vagy a Bizottság rájuk 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű 
határozatával szemben, vagy ha a nemzeti 
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 
panasszal, nem tájékoztatja a panaszost a 
benyújtott panasszal kapcsolatos 
fejleményekről vagy annak előzetes 
eredményéről, illetve nem tesz eleget 
annak a kötelezettségének, amely szerint 
végleges határozatot kell hoznia a panaszt 
illetően.

Or. en

Indokolás

A jogorvoslatra vonatkozó új rendelkezésekkel való összehangolás.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mesterségesintelligencia-
rendszerek (a továbbiakban: MI-
rendszerek) Unión belüli forgalomba 
hozatalára, üzembe helyezésére és 
használatára vonatkozó harmonizált 
szabályok;

a) a mesterségesintelligencia-
rendszerek (a továbbiakban: MI-
rendszerek) Unión belüli fejlesztésére, 
forgalomba hozatalára, üzembe 
helyezésére és használatára vonatkozó 
harmonizált szabályok;

Or. en
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nagy kockázatú MI-rendszerekre 
vonatkozó harmonizált szabályok a magas 
szintű megbízhatóság, valamint az 
egészség, a biztonság, az alapvető jogok és 
az EUSZ 2. cikkében foglalt uniós értékek 
magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) harmonizált átláthatósági szabályok 
a természetes személyekkel való 
interakcióra szánt MI-rendszerek, az 
érzelemfelismerő rendszerek és a 
biometrikus kategorizálási rendszerek, 
valamint a kép-, audio- vagy 
videotartalom előállítására vagy 
manipulálására használt MI-rendszerek 
tekintetében;

d) MI-rendszerekre vonatkozó 
harmonizált átláthatósági szabályok;

Or. en

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az MI-rendszereket az Unióban 
forgalomba hozó vagy üzembe helyező 

a) az MI-rendszereket az Unióban 
forgalomba hozó vagy üzembe helyező 
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szolgáltatók, függetlenül attól, hogy ezek a 
szolgáltatók letelepedési helye az Unióban 
vagy harmadik országban található-e;

üzemeltetők, függetlenül attól, hogy ezen 
üzemeltetők letelepedési helye az Unióban 
vagy harmadik országban található-e;

Or. en

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az MI-rendszerek harmadik 
országban található szolgáltatói és 
felhasználói, ha a rendszer által előállított 
kimenetet az Unióban használják.

c) az MI-rendszerek harmadik 
országban található szolgáltatói és 
felhasználói, ha a rendszer által előállított 
kimenetet az Unióban használják vagy az 
Unión belüli természetes személyeket 
érint.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az MI-rendszer használata által 
érintett természetes személyek.

Or. en

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ezt a rendeletet az uniós 
intézményekre, hivatalokra, szervekre és 
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ügynökségekre is alkalmazni kell, 
amennyiben azok MI-rendszer 
szolgáltatójaként vagy felhasználójaként 
járnak el.

Or. en

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e rendeletben megállapított 
jogokkal és kötelezettségekkel 
összefüggésben kezelt személyes adatokra 
a személyes adatok, a magánélet és a 
közlések titkosságának védelmére 
vonatkozó uniós jog alkalmazandó. Ez a 
rendelet nem érinti az (EU) 2016/679 
rendeletet, az (EU) 2018/1725 rendeletet, 
a 2002/58/EK irányelvet, illetve az 
(EU) 2016/680 irányelvet.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „mesterségesintelligencia-rendszer 
(MI-rendszer)”: olyan szoftver, amelyet az 
I. mellékletben felsorolt technikák és 
megközelítések közül egy vagy több 
alkalmazásával fejlesztettek, és amely az 
ember által meghatározott célkitűzések 
adott csoportja tekintetében olyan 
kimeneteket, például tartalmat, 
előrejelzéseket, ajánlásokat vagy 
döntéseket képes generálni, amelyek 
befolyásolják azt a környezetet, amellyel 

1. „mesterségesintelligencia-rendszer 
(MI-rendszer)”: olyan szoftver, amelyet az 
I. mellékletben felsorolt technikák és 
megközelítések közül egy vagy több 
alkalmazásával fejlesztettek, és amely 
célkitűzések adott csoportja tekintetében 
olyan kimeneteket, például tartalmat, 
előrejelzéseket, feltevéseket, ajánlásokat 
vagy döntéseket képes generálni, amelyek 
befolyásolják azt a környezetet, amellyel 
kölcsönhatásba lépnek;
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kölcsönhatásba lépnek;

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „felhasználó”: bármely olyan 
természetes vagy jogi személy, hatóság, 
ügynökség vagy egyéb szerv, aki vagy 
amely a felügyelete alá tartozó MI-
rendszert használja, kivéve, ha az MI-
rendszert személyes, nem szakmai jellegű 
tevékenység során használja;

4. „felhasználó”: bármely olyan 
természetes vagy jogi személy, hatóság, 
ügynökség vagy egyéb szerv, aki vagy 
amely a felügyelete alá tartozó MI-
rendszert szakmai tevékenysége során 
használja;

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „termék vagy rendszer biztonsági 
alkatrésze”: egy termék vagy rendszer 
olyan alkatrésze, amely az adott termék 
vagy rendszer tekintetében biztonsági 
funkciót tölt be, vagy amelynek 
meghibásodása vagy hibás működése 
veszélynek teszi ki a személyek egészségét 
és biztonságát vagy a vagyontárgyakat;

14. „termék vagy rendszer biztonsági 
alkatrésze”: egy termék vagy rendszer 
olyan alkatrésze, amely az adott termék 
vagy rendszer tekintetében biztonsági vagy 
védelmi funkciót tölt be, vagy amelynek 
meghibásodása vagy hibás működése 
veszélynek teszi ki a természetes 
személyek egészségét és biztonságát vagy 
alapvető jogait, vagy amely vagyoni kárt 
okoz;

Or. en
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „használati utasítás”: a szolgáltató 
által átadott információ, amely tájékoztatja 
a felhasználót különösen az MI-rendszer 
rendeltetéséről és megfelelő használatáról, 
beleértve azt a konkrét földrajzi, 
magatartási vagy funkcionális környezetet, 
amelyen belül a nagy kockázatú MI-
rendszert használni kívánják;

15. „használati utasítás”: a szolgáltató 
által tartós adathordozón átadott 
információ, amely tájékoztatja a 
felhasználót különösen az MI-rendszer 
rendeltetéséről és megfelelő használatáról, 
valamint a végrehajtandó 
óvintézkedésekre vonatkozó információk, 
beleértve azt a konkrét földrajzi, 
magatartási vagy funkcionális környezetet, 
amelyen belül a nagy kockázatú MI-
rendszert használni kívánják;

Or. en

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „MI-rendszer visszahívása”: 
minden olyan intézkedés, amelynek célja a 
felhasználók rendelkezésére bocsátott MI-
rendszer szolgáltatónak való visszaadása;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „bejelentett szervezet”: az e 
rendelettel és más vonatkozó uniós 
harmonizációs jogszabályokkal 

22. „bejelentett szervezet”: az e 
rendelet 32. cikkével és más vonatkozó 
uniós harmonizációs jogszabályokkal 
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összhangban kijelölt megfelelőségértékelő 
szervezet;

összhangban bejelentett 
megfelelőségértékelő szervezet;

Or. en

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. „jelentős módosítás”: az MI-
rendszer forgalomba hozatalát vagy 
üzembe helyezését követő olyan 
változtatás, amely befolyásolja az MI-
rendszer e rendelet III. címének 2. 
fejezetében meghatározott 
követelményeknek való megfelelését, vagy 
amely az MI-rendszer értékelésének 
tárgyát képező rendeltetés módosulását 
eredményezi;

23. „jelentős módosítás”: az MI-
rendszer forgalomba hozatalát vagy 
üzembe helyezését követő olyan 
változtatás vagy változtatások sora, amely 
befolyásolja az MI-rendszer e rendelet III. 
címének 2. fejezetében meghatározott 
követelményeknek való megfelelését, vagy 
amely az MI-rendszer értékelésének 
tárgyát képező rendeltetés vagy az MI-
rendszer teljesítményének módosulását 
eredményezi;

Or. en

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. „érvényesítési adatok”: a betanított 
MI-rendszer értékelésére, valamint nem 
tanítható paramétereinek és tanulási 
folyamatának beállítására használt adatok, 
többek között a túlillesztés megelőzése 
érdekében; mivel az érvényesítésiadat-
készlet lehet különálló adatkészlet vagy a 
tanulóadat-készlet része, akár fix, akár 
változó felosztás formájában;

30. „érvényesítési adatok”: a betanított 
MI-rendszer értékelésére, valamint nem 
tanítható paramétereinek és tanulási 
folyamatának beállítására használt adatok, 
többek között az alulillesztés vagy a 
túlillesztés megelőzése érdekében; mivel 
az érvényesítésiadat-készlet lehet különálló 
adatkészlet vagy a tanulóadat-készlet része, 
akár fix, akár változó felosztás formájában;

Or. en
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. „biometrikus adatok”: egy 
természetes személy fizikai, fiziológiai 
vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 
olyan, sajátos technikai adatkezeléssel 
nyert személyes adatok, amely lehetővé 
teszik vagy megerősítik a természetes 
személy egyedi azonosítását, ilyen például 
az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

33. „biometrikus adatok”: az 
(EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 14. 
pontjában meghatározott biometrikus 
adat;

Or. en

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 33 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33a. „biometriai alapú adatok”: a 
természetes személy fizikai, fiziológiai 
vagy viselkedési jeleire – például 
arckifejezésre, mozgásra, 
pulzusfrekvenciára, hangra, leütésekre 
vagy járásra – vonatkozó sajátos technikai 
adatkezeléssel nyert adatok, amelyek 
lehetővé tehetik vagy megerősíthetik a 
természetes személy egyedi azonosítását;

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 33 b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33b. „szubliminális technikák”: olyan 
technikák, amelyek a tudatos emberi 
érzékelés küszöbértéke alatti vagy feletti 
érzékszervi ingereket, például képeket, 
szöveget vagy hangokat használnak;

Or. en

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 33 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33c. „személyes adatok különleges 
kategóriái”: az (EU) 2016/679 rendelet 9. 
cikke (1) bekezdésében meghatározott 
személyesadat-kategóriák;

Or. en

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. „érzelemfelismerő rendszer”: olyan 
MI-rendszer, amely természetes személyek 
biometrikus adatai alapján azonosítja vagy 
levezeti a természetes személyek érzelmeit 
vagy szándékait;

34. „érzelemfelismerő rendszer”: olyan 
MI-rendszer, amely természetes személyek 
biometrikus és biometriai alapú adatai 
alapján azonosítja vagy levezeti a 
természetes személyek érzelmeit, 
gondolatait, lelkiállapotát vagy 
szándékait;

Or. en
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 35 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. „biometrikus kategorizálási 
rendszer”: olyan MI-rendszer, amely a 
természetes személyeket biometrikus 
adataik alapján meghatározott kategóriákba 
(például nem, kor, hajszín, szemszín, 
tetoválás, etnikai származás, szexuális 
vagy politikai irányultság) sorolja;

35. „biometrikus kategorizálási 
rendszer”: olyan MI-rendszer, amely a 
természetes személyeket biometrikus és 
biometriai alapú adataik alapján 
meghatározott kategóriákba (például 
társadalmi nem, biológiai nem, kor, 
hajszín, szemszín, tetoválás, etnikai 
származás, egészségi állapot, szellemi vagy 
fizikai képességek, viselkedési vagy 
személyiségi jellemzők, szexuális vagy 
politikai irányultság) sorolja;

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. „nemzeti felügyeleti hatóság”: az a 
hatóság, amelyre egy tagállam ráruházza az 
e rendelet végrehajtásának és 
alkalmazásának, az adott tagállamra bízott 
tevékenységek összehangolásának, a 
Bizottság egyedüli kapcsolattartó 
pontjaként való eljárásnak, valamint a 
tagállam Mesterséges Intelligenciával 
Foglalkozó Európai Testületben való 
képviseletének hatáskörét;

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 44 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. „súlyos váratlan esemény”: minden 
olyan váratlan esemény, amely közvetetten 
vagy közvetlenül a következőkhöz vezet, 
vezethetett volna vagy vezethet:

44. „súlyos váratlan esemény”: minden 
olyan váratlan esemény vagy működési 
hiba, amely közvetetten vagy közvetlenül a 
következőkhöz vezet, vezethetett volna 
vagy vezethet:

Or. en

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 44 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44a. „személyes adat”: az 
(EU) 2016/679 rendelet 4. cikkének 1. 
pontjában meghatározott személyes adat;

Or. en

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 44 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44b. „nem személyes adat”: a személyes 
adattól eltérő adat;

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 44 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44c. „kockázat”: a kárt okozó veszély 
előfordulási valószínűségének és e kár 
súlyosságának kombinációja;

Or. en

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 44 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44d. „kiterjedt jogsértés”:
a) minden olyan cselekmény vagy 
mulasztás, amely ellentétben áll az 
egyének érdekeinek védelmét szolgáló 
uniós joggal, és amely sértette vagy 
valószínűsíthetően sérti azon egyének 
kollektív érdekeit, akik az alábbiak 
szerinti tagállamtól eltérő legalább két 
tagállamban rendelkeznek lakóhellyel:
i. a cselekmény vagy a mulasztás 
keletkezésének vagy elkövetésének helye;
ii. az érintett szolgáltató vagy adott 
esetben meghatalmazott képviselője 
letelepedésének helye; vagy,
iii. a felhasználó letelepedésének 
helye, ha a jogsértést a felhasználó követte 
el;
b) olyan cselekmények vagy 
mulasztások, amelyek ellentétben állnak 
az egyének érdekeinek védelmét szolgáló 
uniós joggal és sértették, sértik vagy 
valószínűsíthetően sértik az egyének 
kollektív érdekeit, és amelyek közös 
jellemzőkkel bírnak, többek között 
ugyanazt a jogellenes gyakorlatot 
valósítják meg vagy ugyanazt az érdeket 
sértik, továbbá amelyeket egy időben követ 
el ugyanaz az üzemeltető legalább három 
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tagállamban;

Or. en

Indokolás

A végrehajtási fejezetben a Bizottság beavatkozását kiváltó feltételek tisztázása érdekében 
bevezetésre került a kiterjedt jogsértés fogalommeghatározása. A fogalommeghatározás a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletből származik és e rendelethez igazodik.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 44 e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44e. „uniós dimenzióval rendelkező 
kiterjedt jogsértés”: olyan kiterjedt 
jogsértés, amely sértette, sérti vagy 
valószínűsíthetően sérti az egyének 
kollektív érdekeit a tagállamok legalább 
kétharmadában, amelyek együttesen 
kiteszik az Unió népességének legalább 
kétharmadát.

Or. en

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) MI-rendszerek forgalomba 
hozatala, üzembe helyezése vagy 
használata természetes személyekre 
vonatkozó egyedi kockázatértékelések 
elvégzése céljából annak értékelésére, 
hogy egy természetes személy milyen 
kockázatot jelenthet a bűncselekmény 
elkövetése vagy újbóli elkövetése 
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szempontjából, vagy a természetes 
személyekre vonatkozó profilalkotás 
alapján vagy természetes személyek vagy 
természetes személyek csoportjai 
személyiségbeli jellemzőinek és 
tulajdonságainak vagy múltbeli bűnöző 
magatartásának értékelése alapján 
tényleges vagy potenciális 
bűncselekmények előfordulásának vagy 
megismétlődésének előrejelzése céljából;

Or. en

Indokolás

A prediktív rendészet sérti az emberi méltóságot és az ártatlanság vélelmét, valamint 
magában hordozza különösen a hátrányos megkülönböztetés kockázatát. Ezért bekerült a 
tiltott gyakorlatok közé.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ez a cikk nem érinti azokat a 
tilalmakat, amelyek akkor alkalmazandók, 
ha egy mesterségesintelligencia-gyakorlat 
más jogot sért, beleértve az adatvédelmi 
jogot, a megkülönböztetésmentességi 
jogot, a fogyasztóvédelmi jogot vagy a 
versenyjogot.

Or. en

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az MI-rendszereket a III. melléklet 
1–8. pontjában felsorolt területek 

törölve
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valamelyikén kívánják használni;

Or. en

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az MI-rendszerek az egészségben 
és a biztonságban okozott kár vagy az 
alapvető jogokat érő kedvezőtlen hatás 
tekintetében olyan kockázattal járnak, 
amely – súlyosságát és előfordulásának 
valószínűségét tekintve – megegyezik a 
III. mellékletben már említett nagy 
kockázatú MI-rendszerek által okozott kár 
vagy kedvezőtlen hatás kockázatával vagy 
annál nagyobb.

törölve

Or. en

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 73. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa 
a III. mellékletet nagy kockázatú MI-
rendszerekkel kapcsolatos területek 
hozzáadásával, amennyiben az MI-
rendszer adott típusa az egészségben és a 
biztonságban okozott kár, az alapvető 
jogokra gyakorolt kedvezőtlen hatás vagy 
az EUSZ 2. cikkében foglalt uniós értékek 
megsértése tekintetében kockázattal jár, és 
ez a kockázat – súlyosságát és 
előfordulásának valószínűségét tekintve – 
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megegyezik a nagy kockázatú MI-
rendszerek által a III. mellékletben 
említett területeken történő használat 
során okozott kár vagy kedvezőtlen hatás 
kockázatával vagy annál nagyobb.

Or. en

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
annak értékelésekor, hogy egy MI-
rendszer által az egészségben és 
biztonságban okozott kár kockázata vagy 
az általa az alapvető jogokra gyakorolt 
kedvezőtlen hatás kockázata a III. 
mellékletben már említett, nagy kockázatú 
MI-rendszerek által okozott kár 
kockázatával megegyező vagy annál 
nagyobb-e, a Bizottság a következő 
kritériumokat veszi figyelembe:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
egy MI-rendszer értékelésekor a Bizottság 
a következő kritériumokat veszi 
figyelembe:

Or. en

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az MI-rendszer tényleges vagy 
valószínűsíthető használatának mértéke;

b) az MI-rendszer tényleges vagy 
valószínűsíthető használatának mértéke, 
beleértve az észszerűen előre látható 
rendellenes használatát is;

Or. en
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az MI-rendszer által kezelt és 
felhasznált adatok típusa és jellege;

Or. en

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az, hogy egy MI-rendszer 
használata milyen mértékben okozott már 
kárt az egészségben és a biztonságban, 
vagy milyen kedvezőtlen hatást gyakorolt 
az alapvető jogokra, vagy milyen jelentős 
aggodalomra adott okot az ilyen kár vagy 
kedvezőtlen hatás bekövetkezésével 
kapcsolatban, amint azt a nemzeti illetékes 
hatóságokhoz benyújtott jelentések vagy 
dokumentált állítások bizonyítják;

c) az, hogy egy MI-rendszer 
használata milyen mértékben okozott már 
kárt természetes személyeknek, milyen 
mértékben sértette meg az EUSZ 2. 
cikkében foglalt uniós értékeket, milyen 
mértékben okozott kárt az egészségben és 
a biztonságban, milyen kedvezőtlen hatást 
gyakorolt az alapvető jogokra, vagy milyen 
jelentős aggodalomra adott okot az ilyen 
kár vagy kedvezőtlen hatás 
bekövetkezésével kapcsolatban, amint azt a 
nemzeti illetékes hatóságokhoz, a 
Bizottsághoz, a Testülethez, az európai 
adatvédelmi biztoshoz vagy az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségéhez (FRA) 
benyújtott jelentések vagy dokumentált 
állítások bizonyítják;

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ilyen kár vagy kedvezőtlen hatás 
lehetséges mértéke, különösen annak 
intenzitása tekintetében és azt illetően, 
hogy érinthet-e több személyt;

d) az ilyen kár vagy kedvezőtlen hatás 
lehetséges mértéke, különösen annak 
intenzitása tekintetében és azt illetően, 
hogy érinthet-e több személyt vagy 
aránytalanul érintheti-e személyek egy 
adott csoportját;

Or. en

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az MI-rendszerrel létrehozott 
kimenet mennyire könnyen 
visszafordítható, amely esetben a 
személyek egészségére vagy biztonságára 
hatást gyakorló kimenetek nem tekinthetők 
könnyen visszafordíthatónak;

g) az MI-rendszerrel létrehozott 
kimenet mennyire könnyen 
visszafordítható, amely esetben a 
személyek egészségére, biztonságára, 
alapvető jogaira vagy az EUSZ 2. 
cikkében foglalt uniós értékekre hatást 
gyakorló kimenetek nem tekinthetők 
könnyen visszafordíthatónak;

Or. en

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak értékelésekor, hogy egy MI-
rendszer által az egészségben és 
biztonságban okozott kár kockázata vagy 
az általa az alapvető jogokra gyakorolt 
kedvezőtlen hatás kockázata megegyezik-e 
a nagy kockázatú MI-rendszer által 
okozott kár kockázatával vagy annál 
nagyobb-e, a Bizottság adott esetben 
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konzultál azon csoportok képviselőivel, 
amelyekre az MI-rendszer hatást 
gyakorol, az ipar képviselőivel, független 
szakértőkkel és civil társadalmi 
szervezetekkel. A Bizottság nyilvános 
konzultációkat szervez e tekintetben.

Or. en

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság részletes jelentést tesz 
közzé a (2) bekezdésben említett 
értékelésről.

Or. en

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
kidolgozása előtt konzultál a Testülettel.

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egyes nagy kockázatú MI- a) azon ismert és észszerűen előre 
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rendszerekhez kapcsolódó ismert és előre 
látható kockázatok azonosítása és 
elemzése;

látható kockázatok azonosítása és 
elemzése, amelyeket a nagy kockázatú 
MI-rendszerek jelenthetnek a 
következőkre: 
i.  a természetes személyek egészsége 
vagy biztonsága; 
ii.  a természetes személyek törvényes 
jogai vagy jogállása; 
iii. a természetes személyek alapvető 
jogai; 
iv. a természetes személyek 
szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez való 
egyenlő hozzáférése; 
v. az EUSZ 2. cikkében foglalt uniós 
értékek. 

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés d) pontjában 
említett kockázatkezelési intézkedéseknek 
kellően figyelembe kell venniük az e 2. 
fejezetben meghatározott követelmények 
együttes alkalmazásából eredő hatásokat és 
lehetséges kölcsönhatásokat. Figyelembe 
kell venniük a technika általánosan 
elismert állását, többek között amint az a 
vonatkozó harmonizált szabványokban 
vagy egységes előírásokban megjelenik.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában 
említett kockázatkezelési intézkedéseknek 
kellően figyelembe kell venniük az e 2. 
fejezetben meghatározott követelmények 
együttes alkalmazásából eredő hatásokat és 
lehetséges kölcsönhatásokat. Figyelembe 
kell venniük a technika állását, többek 
között amint az a vonatkozó harmonizált 
szabványokban vagy egységes 
előírásokban megjelenik.

Or. en

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy kockázatú MI-rendszer 
használatával kapcsolatos kockázatok 
megszüntetése vagy csökkentése során 
kellő figyelmet kell fordítani a felhasználó 
által elvárt műszaki ismeretekre, 
tapasztalatokra, oktatásra és képzésre, 
valamint arra a környezetre, amelyben a 
rendszert használni kívánják.

A nagy kockázatú MI-rendszer 
használatával kapcsolatos kockázatok 
megszüntetése vagy csökkentése során 
kellő figyelmet kell fordítani a felhasználó 
által elvárt műszaki ismeretekre, 
tapasztalatokra, oktatásra és képzésre, 
valamint arra a környezetre – beleértve a 
lehetséges használati körülményeket –, 
amelyben a rendszert használni kívánják.

Or. en

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tesztelési eljárásoknak 
alkalmasnak kell lenniük az MI-rendszer 
rendeltetésének teljesítésére, és nem kell 
túllépniük az e cél eléréséhez szükséges 
mértéket.

(6) A tesztelési eljárásoknak 
alkalmasnak kell lenniük az MI-rendszer 
rendeltetésének teljesítésére.

Or. en

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) releváns adat-előkészítési 
műveletek, mint például annotáció, 
címkézés, tisztítás, gazdagítás és 
összesítés;

c) releváns adat-előkészítési 
műveletek, mint például annotáció, 
címkézés, tisztítás, aktualizálás, gazdagítás 
és összesítés;

Or. en
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Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) megfelelő intézkedések az esetleges 
torzítások felderítésére, megelőzésére és 
csökkentésére;

Or. en

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tanulóadat-, érvényesítésiadat- és 
tesztadatkészleteknek relevánsnak, 
reprezentatívnak, hibáktól mentesnek és 
teljesnek kell lenniük. Rendelkezniük kell 
a megfelelő statisztikai tulajdonságokkal is, 
többek között adott esetben azon 
személyek vagy személyek csoportjai 
tekintetében, akikre vagy amelyekre a nagy 
kockázatú MI-rendszert használni 
kívánják. Az adatkészletek e jellemzői 
teljesíthetők az egyes adatkészleteknek 
vagy azok kombinációjának a szintjén.

(3) A tanulóadat-, érvényesítésiadat- és 
tesztadatkészleteknek relevánsnak, 
reprezentatívnak, naprakésznek és 
figyelembe véve a technika állását a 
lehető legnagyobb mértékben hibáktól 
mentesnek és a lehető legteljesebbnek kell 
lenniük. Rendelkezniük kell a megfelelő 
statisztikai tulajdonságokkal is, többek 
között adott esetben azon személyek vagy 
személyek csoportjai tekintetében, akikre 
vagy amelyekre a nagy kockázatú MI-
rendszert használni kívánják. Az 
adatkészletek e jellemzői teljesíthetők az 
egyes adatkészleteknek vagy azok 
kombinációjának a szintjén.

Or. en

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tanulóadat-, érvényesítésiadat- és 
tesztadatkészletek – a rendeltetéstől 
függően szükséges mértékben – 
figyelembe veszik azokat a jellemzőket 
vagy elemeket, amelyek azon sajátos 
földrajzi, magatartási vagy funkcionális 
környezethez kapcsolódnak, amelyben a 
nagy kockázatú MI-rendszert használni 
kívánják.

(4) A tanulóadat-, érvényesítésiadat- és 
tesztadatkészletek – a rendeltetéstől 
függően szükséges mértékben – 
figyelembe veszik azokat a jellemzőket 
vagy elemeket, amelyek azon sajátos 
földrajzi, kulturális, magatartási vagy 
funkcionális környezethez kapcsolódnak, 
amelyben a nagy kockázatú MI-rendszert 
használni kívánják.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben ez a nagy kockázatú 
MI-rendszerekkel kapcsolatosan a torzítás 
nyomon követésének, észlelésének és 
korrekciójának biztosításához feltétlenül 
szükséges, az ilyen rendszerek szolgáltatói 
kezelhetik a személyes adatoknak az (EU) 
2016/679 rendelet 9. cikkének (1) 
bekezdésében, az (EU) 2016/680 irányelv 
10. cikkében és az (EU) 2018/1725 
rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében 
említett különleges kategóriáit, a 
természetes személyek alapvető jogaira és 
szabadságaira vonatkozó megfelelő 
biztosítékokra is figyelemmel, ideértve a 
legkorszerűbb biztonsági és 
magánéletvédelmi intézkedések – köztük 
az álnevesítés, vagy ha az anonimizálás 
jelentősen befolyásolja a kitűzött célt, a 
titkosítás – további felhasználására és 
használatára vonatkozó technikai 
korlátokat is.

törölve

Or. en
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Indokolás

Ez a rendelet nem képezhet külön jogalapot a személyes adatok kezelésére.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a szolgáltató azért 
nem tud eleget tenni az e cikkben 
megállapított kötelezettségeknek, mert 
nem fér hozzá az adatokhoz, és az 
adatokat kizárólagosan a felhasználó 
birtokolja, szerződés alapján a felhasználó 
is felelősségre vonható e cikk 
megsértéséért.

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az (EU) 2016/679 rendelet 5. cikke 
(1) bekezdésének c) pontjában és 25. 
cikkében említett adattakarékosság, 
valamint beépített és alapértelmezett 
adatvédelem elvét a nagy kockázatú MI-
rendszerek fejlesztése és használata, 
valamint e rendszerek teljes életciklusa 
során alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Olyan termékhez kapcsolódó nagy 
kockázatú MI-rendszer forgalombahozatala 
vagy üzembe helyezése esetén, amelyre a 
II. melléklet A. szakaszában felsorolt jogi 
aktusok vonatkoznak, egyetlen műszaki 
dokumentációt kell készíteni, amely 
tartalmazza a IV. mellékletben 
meghatározott összes információt, valamint 
az említett jogi aktusokban előírt 
információkat.

(2) Olyan termékhez kapcsolódó nagy 
kockázatú MI-rendszer forgalombahozatala 
vagy üzembe helyezése esetén, amelyre a 
II. melléklet A. szakaszában felsorolt jogi 
aktusok vonatkoznak, műszaki 
dokumentációt kell készíteni, amely 
tartalmazza a IV. mellékletben 
meghatározott összes információt, valamint 
az említett jogi aktusokban előírt 
információkat.

Or. en

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A naplózási képességeknek az MI-
rendszer teljes életciklusa során 
biztosítaniuk kell az MI-rendszer 
működésének a rendszer rendeltetésének 
megfelelő szintű nyomonkövethetőségét.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A naplózási képességeknek 
különösen lehetővé kell tenniük a nagy 
kockázatú MI-rendszer működésének 
nyomon követését olyan helyzetek 
előfordulása tekintetében, amelyek 
eredményeként az MI-rendszer a 65. cikk 
(1) bekezdése értelmében kockázatot 

(3) A naplózási képességeknek 
különösen lehetővé kell tenniük a nagy 
kockázatú MI-rendszer működésének 
nyomon követését olyan helyzetek 
azonosítása tekintetében, amelyek 
eredményeként az MI-rendszer a 65. cikk 
(1) bekezdése értelmében kockázatot 
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jelent, vagy amelyek jelentős módosításhoz 
vezetnek; e képességek továbbá 
megkönnyítik a 61. cikkben említett, 
forgalomba hozatal utáni nyomon követést.

jelent, vagy amelyek jelentős módosításhoz 
vezetnek; e képességek továbbá 
megkönnyítik a működésnek a 29. cikk (4) 
bekezdésében említettek szerinti nyomon 
követését, valamint a 61. cikkben említett, 
forgalomba hozatal utáni nyomon követést.

Or. en

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
III cím – 3 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A NAGY KOCKÁZATÚ MI-
RENDSZEREK SZOLGÁLTATÓIRA ÉS 
FELHASZNÁLÓIRA, valamint más 
felekre vonatkozó KÖTELEZETTSÉGEK

A NAGY KOCKÁZATÚ MI-
RENDSZEREK SZOLGÁLTATÓIRA, 
FELHASZNÁLÓIRA, valamint más 
felekre vonatkozó KÖTELEZETTSÉGEK

Or. en

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítják, hogy a nagy kockázatú 
MI-rendszerek emberi felügyeletével 
megbízott természetes személyek 
kifejezetten tájékoztatást kapjanak az 
automatizálási torzítás kockázatáról és 
annak tudatában maradjanak;

Or. en

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) megőrzik a nagy kockázatú MI-
rendszereik által automatikusan generált 
naplókat, ha azok az ellenőrzésük alatt 
állnak;

d) megőrzik a nagy kockázatú MI-
rendszereik által automatikusan generált 
naplókat, ha azok az ellenőrzésük alatt 
állnak, és amelyek szükségesek az e 
rendeletnek való megfelelés biztosításához 
és bizonyításához, a rendszer észszerűen 
előre látható működési hibáinak vagy 
rendellenes használatának utólagos 
ellenőrzéséhez vagy a rendszer megfelelő 
működésének biztosításához és nyomon 
követéséhez annak teljes életciklusa 
során;

Or. en

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítják, hogy a nagy kockázatú 
MI-rendszert forgalomba hozatala vagy 
üzembe helyezése előtt alávessék a 
vonatkozó megfelelőségértékelési 
eljárásnak;

e) biztosítják, hogy a nagy kockázatú 
MI-rendszert forgalomba hozatala vagy 
üzembe helyezése előtt a 43. cikkel 
összhangban alávessék a vonatkozó 
megfelelőségértékelési eljárásnak;

Or. en

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a 48. cikkel összhangban EU-
megfelelőségi nyilatkozatot készítenek;

Or. en
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Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a 49. cikkel összhangban 
feltüntetik a CE-jelölést a nagy kockázatú 
MI-rendszereiken, hogy jelezzék az e 
rendeletnek való megfelelést;

Or. en

Indokolás

Az i) pontból került fel.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) megteszik a szükséges korrekciós 
intézkedéseket, ha a nagy kockázatú MI-
rendszer nem felel meg az e cím 2. 
fejezetében meghatározott 
követelményeknek;

g) megteszik a 21. cikkben említett 
szükséges korrekciós intézkedéseket és 
információt szolgáltatnak e tekintetben;

Or. en

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) tájékoztatják azon tagállamok 
nemzeti illetékes hatóságait, amelyekben 
az MI-rendszert rendelkezésre bocsátották 
vagy üzembe helyezték, valamint adott 

törölve



PE731.563v01-00 74/170 PR\1254442HU.docx

HU

esetben a bejelentett szervezetet a meg 
nem felelésről és a meghozott korrekciós 
intézkedésekről;

Or. en

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. feltüntetik a CE-jelölést a nagy 
kockázatú MI-rendszereiken, hogy 
jelezzék az e rendeletnek való megfelelést 
a 49. cikkel összhangban;

törölve

Or. en

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
szolgáltatói minőségirányítási rendszert 
vezetnek be, amely biztosítja az e 
rendeletnek való megfelelést. Ezt a 
rendszert írásbeli szabályzatok, eljárások 
és utasítások formájában szisztematikus és 
rendezett módon dokumentálni kell, és 
annak legalább a következő szempontokra 
kell kiterjednie:

(1) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
szolgáltatói minőségirányítási rendszert 
vezetnek be, amely biztosítja az e 
rendeletnek való megfelelést. Ezt írásbeli 
szabályzatok, eljárások és utasítások 
formájában szisztematikus és rendezett 
módon dokumentálni kell, és annak 
legalább a következő szempontokra kell 
kiterjednie:

Or. en

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – j pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az adatokhoz való hozzáférést 
biztosító vagy támogató nemzeti illetékes 
hatóságokkal, illetékes hatóságokkal, 
többek között ágazati hatóságokkal, a 
bejelentett szervezetekkel, más 
üzemeltetőkkel, ügyfelekkel vagy más 
érdekelt felekkel folytatott kommunikáció 
kezelése;

j) az adatokhoz való hozzáférést 
biztosító vagy támogató érintett illetékes 
hatóságokkal, többek között ágazati 
hatóságokkal, a bejelentett szervezetekkel, 
más üzemeltetőkkel, ügyfelekkel vagy más 
érdekelt felekkel folytatott kommunikáció 
kezelése;

Or. en

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
szempontok megvalósításának arányosnak 
kell lennie a szolgáltató szervezetének 
méretével.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
szempontok megvalósításának arányosnak 
kell lennie a szolgáltató szervezetének 
méretével. A szolgáltatóknak minden 
esetben tiszteletben kell tartaniuk az MI-
rendszereik e rendeletnek való 
megfeleléséhez szükséges szigorúság 
mértékét és védelem szintjét.

Or. en

Indokolás

A vállalkozás méretét figyelembe kell venni, azonban az nem indokolhatja a kisebb 
szigorúságot a megfelelés tekintetében.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
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Megfelelőségértékelés
(1) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
szolgáltatói biztosítják, hogy rendszereiket 
forgalomba hozataluk vagy üzembe 
helyezésük előtt alávessék a 43. cikk 
szerinti megfelelőségértékelési eljárásnak. 
Amennyiben az említett 
megfelelőségértékelés után bizonyítást 
nyer, hogy az MI-rendszerek megfelelnek 
az e cím 2. fejezetében meghatározott 
követelményeknek, a szolgáltatók a 48. 
cikkel összhangban EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állítanak ki, és a 49. cikkel 
összhangban feltüntetik a CE 
megfelelőségi jelölést.
(2) A III. melléklet 5. b) pontjában 
említett nagy kockázatú MI-rendszerek 
esetében, amelyeket a 2013/36/EU 
irányelv által szabályozott hitelintézetnek 
minősülő szolgáltatók hoznak forgalomba 
vagy helyeznek üzembe, a 
megfelelőségértékelést az említett irányelv 
97–101. cikkében említett eljárás 
részeként kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

E cikk (1) bekezdése felkerült a 16. cikk e) és ea) pontjába, míg a (2) bekezdés már a 43. cikk 
(2) bekezdésében található.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy kockázatú MI-rendszerek azon 
szolgáltatói, amelyek úgy ítélik meg, 
illetve amelyek okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott vagy üzembe 
helyezett nagy kockázatú MI-rendszer nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal 
meghozzák a szükséges korrekciós 

A nagy kockázatú MI-rendszerek azon 
szolgáltatói, amelyek úgy ítélik meg, 
illetve amelyek okkal feltételezik, hogy az 
általuk forgalomba hozott vagy üzembe 
helyezett nagy kockázatú MI-rendszer nem 
felel meg ennek a rendeletnek, azonnal és 
késedelem nélkül meghozzák a szükséges 
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intézkedéseket a szóban forgó rendszer 
megfelelőségének biztosítására, adott 
esetben kivonására vagy visszahívására. 
Minderről tájékoztatják a szóban forgó 
nagy kockázatú MI-rendszer 
forgalmazóját és adott esetben a 
meghatalmazott képviselőket és az 
importőröket.

korrekciós intézkedéseket a szóban forgó 
rendszer megfelelőségének biztosítására, 
adott esetben kivonására vagy 
visszahívására.

Or. en

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett esetekben a 
szolgáltatók haladéktalanul tájékoztatják 
a nagy kockázatú MI- rendszer 
forgalmazóit és ennek megfelelően adott 
esetben a meghatalmazott képviselőt, az 
importőröket és a felhasználókat. Emellett 
haladéktalanul tájékoztatják azon 
tagállamok nemzeti illetékes hatóságait, 
amelyekben az MI-rendszert 
rendelkezésre bocsátották vagy üzembe 
helyezték, valamint adott esetben a 
bejelentett szervezetet a meg nem 
felelésről és a meghozott korrekciós 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a nagy kockázatú MI-
rendszer a 65. cikk (1) bekezdése 
értelmében kockázatot jelent, és ezt a 

Amennyiben a nagy kockázatú MI-
rendszer kockázatot jelent, és ezt a 
kockázatot a rendszer szolgáltatója ismeri, 
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kockázatot a rendszer szolgáltatója ismeri, 
a szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja – 
különösen a meg nem felelésről és a 
meghozott korrekciós intézkedésekről – 
azon tagállamok nemzeti illetékes 
hatóságait, amelyekben a rendszert 
rendelkezésre bocsátotta, valamint adott 
esetben azt a bejelentett szervezetet, amely 
a nagy kockázatú MI-rendszerre 
tanúsítványt adott ki.

a szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja – 
különösen a meg nem felelésről és a 
meghozott korrekciós intézkedésekről – 
azon tagállamok nemzeti illetékes 
hatóságait, amelyekben a rendszert 
rendelkezésre bocsátotta, valamint adott 
esetben azt a bejelentett szervezetet, amely 
a nagy kockázatú MI-rendszerre 
tanúsítványt adott ki. A szolgáltató adott 
esetben a nagy kockázatú MI-rendszer 
felhasználóit is tájékoztatja.

Or. en

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködés az illetékes hatóságokkal Együttműködés az illetékes hatóságokkal, 
a Testülettel és a Bizottsággal

Or. en

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy kockázatú MI-rendszerek 
szolgáltatói valamely nemzeti illetékes 
hatóság kérésére az Unió valamely, az 
érintett tagállam által meghatározott 
hivatalos nyelvén átadják a nagy kockázatú 
MI-rendszer e cím 2. fejezetében 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt az 
említett hatóságnak. A nemzeti illetékes 
hatóság indokolt kérésére a szolgáltatók 
hozzáférést biztosítanak az említett 

A nagy kockázatú MI-rendszerek 
szolgáltatói és adott esetben felhasználói 
valamely nemzeti illetékes hatóság vagy 
adott esetben a Testület vagy a Bizottság 
kérésére az Unió valamely, az érintett 
tagállam által meghatározott hivatalos 
nyelvén átadják részükre a nagy kockázatú 
MI-rendszer e cím 2. fejezetében 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt.
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hatóság számára a nagy kockázatú MI-
rendszer által automatikusan generált 
naplókhoz is, amennyiben ezek a naplók a 
felhasználóval kötött szerződéses 
megállapodás vagy jogszabály alapján 
egyébként az ellenőrzésük alatt állnak.

Or. en

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti illetékes hatóság vagy adott 
esetben a Bizottság indokolt kérésére a 
szolgáltatók és adott esetben a 
felhasználók hozzáférést biztosítanak a 
megkereső nemzeti illetékes hatóság vagy 
adott esetben a Bizottság számára a nagy 
kockázatú MI-rendszer által 
automatikusan generált naplókhoz is, 
amennyiben ezek a naplók a 
felhasználóval kötött szerződéses 
megállapodás vagy jogszabály alapján 
egyébként az ellenőrzésük alatt állnak.

Or. en

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az MI-rendszereiknek az Unióban 
való forgalmazását megelőzően, 
amennyiben nem azonosítható importőr, 
az Unión kívül letelepedett szolgáltatók 
írásbeli meghatalmazással kineveznek egy, 
az Unióban letelepedett meghatalmazott 
képviselőt.

(1) Az MI-rendszereiknek az Unióban 
való forgalmazását megelőzően az Unión 
kívül letelepedett szolgáltatók írásbeli 
meghatalmazással kineveznek egy, az 
Unióban letelepedett meghatalmazott 
képviselőt.
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Or. en

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A meghatalmazott képviselők a 
szolgáltatótól kapott meghatalmazásban 
meghatározott feladatokat látják el. A 
meghatalmazott képviselő meghatalmazása 
értelmében a következő feladatok 
elvégzésére jogosult:

(2) A meghatalmazott képviselők a 
szolgáltatótól kapott meghatalmazásban 
meghatározott feladatokat látják el. A 
meghatalmazás egy példányát kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
bocsátják a nemzeti illetékes hatóság által 
meghatározott hivatalos uniós nyelven. A 
meghatalmazott képviselő meghatalmazása 
értelmében a következő feladatok 
elvégzésére jogosult:

Or. en

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) indokolt kérésre együttműködik a 
nemzeti illetékes hatóságokkal a nagy 
kockázatú MI-rendszerrel kapcsolatban e 
hatóságok által tett bármely intézkedés 
tekintetében.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben eleget tesz az 51. 
cikkben említett regisztrációs 
kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltató elkészítette a műszaki 
dokumentációt a IV. mellékletnek 
megfelelően;

b) a szolgáltató elkészítette a műszaki 
dokumentációt a 11. cikknek és a IV. 
mellékletnek megfelelően;

Or. en

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a szolgáltató adott esetben 
kinevezett egy meghatalmazott képviselőt 
a 25. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli (2) Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 
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meg, vagy okkal feltételezi, hogy egy nagy 
kockázatú MI-rendszer nem felel meg az e 
cím 2. fejezetében meghatározott 
követelményeknek, addig nem 
forgalmazhatja a nagy kockázatú MI-
rendszert, amíg a rendszert nem hozzák 
összhangba az említett követelményekkel. 
Továbbá, amennyiben a rendszer a 65. cikk 
(1) bekezdése értelmében kockázatot 
jelent, a forgalmazó erről tájékoztatja a 
rendszer szolgáltatóját vagy adott esetben 
importőrét.

meg, vagy okkal feltételezi, hogy egy nagy 
kockázatú MI-rendszer nem felel meg az e 
cím 2. fejezetében meghatározott 
követelményeknek, addig nem 
forgalmazhatja a nagy kockázatú MI-
rendszert, amíg a rendszert nem hozzák 
összhangba az említett követelményekkel. 
Továbbá, amennyiben a rendszer a 65. cikk 
(1) bekezdése értelmében kockázatot 
jelent, a forgalmazó erről tájékoztatja a 
rendszer szolgáltatóját vagy importőrét és 
adott esetben az érintett nemzeti illetékes 
hatóságot.

Or. en

Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Valamely nemzeti illetékes hatóság 
indokolt kérésére a nagy kockázatú MI-
rendszerek forgalmazói az említett hatóság 
rendelkezésére bocsátják a nagy kockázatú 
rendszerek e cím 2. fejezetében 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. A 
forgalmazók együttműködnek az említett 
nemzeti illetékes hatósággal is az említett 
hatóság által tett bármely intézkedés 
tekintetében.

(5) Valamely nemzeti illetékes hatóság 
indokolt kérésére a nagy kockázatú MI-
rendszerek forgalmazói az említett hatóság 
rendelkezésére bocsátják a nagy kockázatú 
MI-rendszer e cím 2. fejezetében 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelésének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt. A 
forgalmazók együttműködnek az említett 
nemzeti illetékes hatósággal is az említett 
hatóság által tett bármely intézkedés 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) saját nevük vagy védjegyük alatt 
nagy kockázatú MI-rendszert hoznak 
forgalomba vagy helyeznek üzembe;

a) saját nevük vagy védjegyük alatt 
nagy kockázatú MI-rendszert hoznak 
forgalomba vagy helyeznek üzembe, 
kivéve, ha adott esetben valamely 
szerződéses megállapodás a 
kötelezettségek elosztása tekintetében 
másként rendelkezik;

Or. en

Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) oly módon módosítják a 
forgalomba hozott vagy üzembe helyezett 
MI-rendszer rendeltetését, hogy az a 6. 
cikk szerinti nagy kockázatú MI-
rendszerré válik;

Or. en

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) jelentősen módosítják a nagy 
kockázatú MI-rendszert.

c) jelentősen módosítanak egy nagy 
kockázatú MI-rendszert.

Or. en
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Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) jelentősen módosítanak egy MI-
rendszert oly módon, hogy az MI-rendszer 
nagy kockázatú MI-rendszerré válik;

Or. en

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdés b) 
vagy c) pontjában említett körülmények 
fennállnak, e rendelet alkalmazásában a 
nagy kockázatú MI-rendszert eredetileg 
forgalomba hozó vagy üzembe helyező 
szolgáltató többé nem tekinthető 
szolgáltatónak.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés b), 
ba), c) vagy ca) pontjában említett 
körülmények fennállnak, e rendelet 
alkalmazásában a nagy kockázatú MI-
rendszert eredetileg forgalomba hozó vagy 
üzembe helyező szolgáltató többé nem 
tekinthető szolgáltatónak.

Or. en

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
felhasználóinak adott esetben meg kell 
felelniük az emberi felügyeletre 
vonatkozóan e rendeletben megállapított 
követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
felhasználói biztosítják, hogy a nagy 
kockázatú MI-rendszerek emberi 
felügyeletének biztosítására kijelölt 
természetes személyek kompetensek, 
megfelelően képesítettek és képzettek 
legyenek, és rendelkezzenek a rendszer 14. 
cikk szerinti hatékony felügyeletének 
biztosításához szükséges erőforrásokkal;

Or. en

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
felhasználói biztosítják, hogy a nagy 
kockázatú MI-rendszer emberi 
felügyeletével megbízott természetes 
személyek kompetensek, megfelelően 
képesítettek és képzettek legyenek, és 
rendelkezzenek az MI-rendszer 14. cikk 
szerinti hatékony felügyeletének 
biztosításához szükséges erőforrásokkal.

Or. en

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségek nem érintik az uniós vagy 
nemzeti jog szerinti egyéb felhasználói 
kötelezettségeket, valamint a felhasználó 
arra vonatkozó mérlegelési jogkörét, hogy 
a szolgáltató által megjelölt emberi 
felügyeleti intézkedések végrehajtása 
céljából megszervezze saját erőforrásait és 
tevékenységeit.

(2) Az (1), (1a) és (1b) bekezdésben 
foglalt kötelezettségek nem érintik az uniós 
vagy nemzeti jog szerinti egyéb 
felhasználói kötelezettségeket, valamint a 
felhasználó arra vonatkozó mérlegelési 
jogkörét, hogy a szolgáltató által megjelölt 
emberi felügyeleti intézkedések 
végrehajtása céljából megszervezze saját 
erőforrásait és tevékenységeit.

Or. en

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, 
amennyiben a felhasználó ellenőrzést 
gyakorol a bemeneti adatok felett, e 
felhasználó biztosítja, hogy a bemeneti 
adatok relevánsak legyenek a nagy 
kockázatú MI-rendszer rendeltetése 
szempontjából.

(3) Az (1), (1a) és (1b) bekezdés 
sérelme nélkül, amennyiben a felhasználó 
ellenőrzést gyakorol a bemeneti adatok 
felett, e felhasználó biztosítja, hogy a 
bemeneti adatok relevánsak legyenek a 
nagy kockázatú MI-rendszer rendeltetése 
szempontjából.

Or. en

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felhasználók a használati utasítások 
alapján nyomon követik a nagy kockázatú 
MI-rendszer működését. Amennyiben 
okkal feltételezik, hogy a használati 
utasításnak megfelelő használat azt 
eredményezheti, hogy az MI-rendszer a 65. 

A felhasználók a használati utasítások 
alapján nyomon követik a nagy kockázatú 
MI-rendszer működését. Amennyiben 
okkal feltételezik, hogy a használati 
utasításnak megfelelő használat azt 
eredményezheti, hogy az MI-rendszer a 65. 
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cikk (1) bekezdése értelmében kockázatot 
jelent, erről tájékoztatják a szolgáltatót 
vagy a forgalmazót, és felfüggesztik a 
rendszer használatát. A szolgáltatót vagy a 
forgalmazót akkor is tájékoztatják, ha a 62. 
cikk értelmében vett súlyos váratlan 
eseményt vagy hibás működést észlelnek, 
és megszakítják az MI-rendszer 
használatát. Amennyiben a felhasználó 
nem tudja elérni a szolgáltatót, a 62. cikket 
kell értelemszerűen alkalmazni.

cikk (1) bekezdése értelmében kockázatot 
jelent, erről haladéktalanul tájékoztatják a 
szolgáltatót vagy a forgalmazót, és 
felfüggesztik a rendszer használatát. A 
szolgáltatót vagy a forgalmazót akkor is 
haladéktalanul tájékoztatják, ha a 62. cikk 
értelmében vett súlyos váratlan eseményt 
vagy hibás működést észlelnek, és 
megszakítják az MI-rendszer használatát. 
Amennyiben a felhasználó nem tudja elérni 
a szolgáltatót, a 62. cikket kell 
értelemszerűen alkalmazni.

Or. en

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nagy kockázatú MI-rendszerek 
felhasználói megőrzik az adott nagy 
kockázatú MI-rendszer által automatikusan 
generált naplókat, amennyiben az ilyen 
naplók ellenőrzésük alatt állnak. A 
naplókat a nagy kockázatú MI-rendszer 
rendeltetésének és az uniós vagy nemzeti 
jog szerinti alkalmazandó jogi 
kötelezettségeknek megfelelő ideig meg 
kell őrizni.

A nagy kockázatú MI-rendszerek 
felhasználói megőrzik az adott nagy 
kockázatú MI-rendszer által automatikusan 
generált naplókat, amennyiben az ilyen 
naplók ellenőrzésük alatt állnak, és 
szükségesek az e rendeletnek való 
megfelelés biztosításához és 
bizonyításához, a rendszer észszerűen 
előre látható működési hibáinak, váratlan 
eseményeinek vagy rendellenes 
használatának utólagos ellenőrzéséhez, 
vagy a rendszer megfelelő működésének 
biztosításához és nyomon követéséhez 
annak teljes életciklusa során. A naplókat 
a nagy kockázatú MI-rendszer 
rendeltetésének és az uniós vagy nemzeti 
jog szerinti alkalmazandó jogi 
kötelezettségeknek megfelelő ideig meg 
kell őrizni.

Or. en
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Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
hatóságnak vagy uniós intézménynek, 
szervnek, hivatalnak és ügynökségnek 
minősülő felhasználóinak eleget kell 
tenniük az 51. cikkben említett 
regisztrációs kötelezettségeknek.

Or. en

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
felhasználói a 13. cikk szerint megadott 
információkat arra használják fel, hogy 
eleget tegyenek az (EU) 2016/679 rendelet 
35. cikke vagy adott esetben az (EU) 
2016/680 irányelv 27. cikke szerinti, 
adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére 
vonatkozó kötelezettségüknek.

(6) A nagy kockázatú MI-rendszerek 
felhasználói a 13. cikk szerint megadott 
információkat adott esetben arra 
használják fel, hogy eleget tegyenek az 
(EU) 2016/679 rendelet 35. cikke vagy az 
(EU) 2016/680 irányelv 27. cikke szerinti, 
adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére 
vonatkozó kötelezettségüknek, figyelembe 
véve a rendszer műszaki jellemzőit, a 
konkrét használatot és azokat a konkrét 
használati körülményeket, amelyek között 
az MI-rendszert működtetni kívánják.

Or. en

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A III. mellékletben említett, 
természetes személyekkel kapcsolatos 
döntéseket hozó vagy az ilyen döntések 
meghozatalában segítséget nyújtó nagy 
kockázatú MI-rendszerek felhasználói 
tájékoztatják a természetes személyeket 
arról, hogy esetükben nagy kockázatú MI-
rendszert használnak.

Or. en

Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A korlátozott emberi input alapján 
összetett szöveges tartalmakat, például 
újságcikkeket, véleménycikkeket, 
regényeket, forgatókönyveket és 
tudományos cikkeket létrehozó MI-
rendszerek felhasználói egyértelmű és 
érthető módon közlik – többek között 
azokkal a természetes személyekkel, akik a 
tartalommal kapcsolatba kerülnek, 
minden alkalommal, amikor azzal 
kapcsolatba kerülnek –, hogy a szöveges 
tartalmat mesterségesen hozták létre vagy 
manipulálták.

Or. en

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. cikk
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Értesítés
A tagállamok értesítik a Bizottságot és a 
többi tagállamot a megfelelőségértékelő 
szervezetekről.

Or. en

(A 29a. cikk a 4. fejezetbe, a 30. cikk elé kerül.)

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bejelentő hatóságok csak olyan 
megfelelőségértékelő szervezetet 
jelenthetnek be, amely teljesíti a 33. 
cikkben rögzített követelményeket.

(1) A bejelentő hatóság csak olyan 
megfelelőségértékelő szervezeteket 
jelentenek be, amelyek teljesítették a 33. 
cikkben meghatározott követelményeket.

Or. en

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bejelentő hatóságok a Bizottság 
által kifejlesztett és kezelt elektronikus 
bejelentési eszközön keresztül értesítik a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

(2) A bejelentő hatóságok a Bizottság 
által kifejlesztett és kezelt elektronikus 
bejelentési eszközön keresztül értesítik a 
Bizottságot és a többi tagállamot az (1) 
bekezdésben említett minden 
megfelelőségértékelő szervezetről.

Or. en

Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés



PR\1254442HU.docx 91/170 PE731.563v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bejelentés részletes 
információkat tartalmaz a 
megfelelőségértékelési tevékenységekről, a 
megfelelőségértékelési modulról vagy 
modulokról, valamint az érintett 
mesterségesintelligencia-technológiákról.

(3) A (2) bekezdésben említett 
bejelentés részletes információkat 
tartalmaz a megfelelőségértékelési 
tevékenységekről, a megfelelőségértékelési 
modulról vagy modulokról, valamint az 
érintett mesterségesintelligencia-
technológiákról.

Or. en

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bejelentett szervezetek olyan 
eljárásokkal rendelkeznek, amelyek 
segítségével tevékenységük során kellően 
figyelembe tudják venni az adott 
vállalkozás méretét, azon ágazatot, 
amelyben a vállalkozás működik, a 
vállalkozás szerkezetét és a szóban forgó 
MI-rendszer összetettségi fokát.

(7) A bejelentett szervezetek olyan 
eljárásokkal rendelkeznek, amelyek 
segítségével tevékenységük során kellően 
figyelembe tudják venni az adott 
vállalkozás méretét, azon ágazatot, 
amelyben a vállalkozás működik, a 
vállalkozás szerkezetét és a szóban forgó 
MI-rendszer összetettségi fokát. Ezen 
eljárások során mindazonáltal tiszteletben 
kell tartani az MI-rendszer e rendelet 
követelményeinek való megfeleléséhez 
szükséges szigorúság mértékét és 
biztosítani kell az ahhoz szükséges 
védelmi szintet.

Or. en

Indokolás

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló 768/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat R27. cikkét tükrözi.
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Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tevékenységeket csak a 
szolgáltató beleegyezésével lehet 
alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal 
elvégeztetni.

(3) A tevékenységeket csak a 
szolgáltató beleegyezésével lehet 
alvállalkozásba adni vagy leányvállalattal 
elvégeztetni. A bejelentett szervezetek 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszik 
leányvállalataik jegyzékét.

Or. en

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A bejelentett szervezetek a 
bejelentő hatóság számára elérhetővé 
teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat 
szakmai felkészültségének és az általuk az 
e rendelet alapján elvégzett munkának az 
értékelésére vonatkozó megfelelő 
dokumentumokat.

(4) A bejelentett szervezetek a 
bejelentő hatóság számára elérhetővé 
teszik az alvállalkozó vagy a leányvállalat 
szakmai felkészültségének és az általuk az 
e rendelet alapján elvégzett munkának az 
ellenőrzésére vonatkozó megfelelő 
dokumentumokat.

Or. en

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet értelmében kijelölt 
bejelentett szervezetek azonosító száma és 
jegyzékei

A bejelentett szervezetek azonosító száma 
és jegyzéke

Or. en
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Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bejelentés korlátozása, 
felfüggesztése vagy visszavonása, illetve a 
bejelentett szervezet tevékenységének 
megszűnése esetén a bejelentő hatóság 
megteszi a szükséges lépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy egy másik 
bejelentett szervezet átvegye a szóban 
forgó bejelentett szervezet 
dokumentációját, vagy hogy az megőrzésre 
kerüljön annak érdekében, hogy az 
illetékes bejelentő hatóságok kérésre 
hozzáférhessenek ahhoz.

(2) A bejelentés korlátozása, 
felfüggesztése vagy visszavonása, illetve a 
bejelentett szervezet tevékenységének 
megszűnése esetén a bejelentő hatóságnak 
meg kell tennie a szükséges lépéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy egy 
másik bejelentett szervezet feldolgozza az 
említett szervezet dokumentációját, vagy 
pedig hogy az megőrzésre kerüljön annak 
céljából, hogy az illetékes bejelentő 
hatóságok és a piacfelügyeleti hatóság 
kérésre hozzáférhessenek ahhoz.

Or. en

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság szükség esetén 
kivizsgál minden olyan esetet, amikor 
okkal kérdőjelezhető meg, hogy a 
bejelentett szervezet megfelel-e a 33. 
cikkben meghatározott követelményeknek.

(1) A Bizottság kivizsgál minden olyan 
esetet, amikor okkal kérdőjelezhető meg a 
bejelentett szervezet alkalmassága, vagy 
az, hogy a bejelentett szervezet 
folyamatosan teljesíti-e az alkalmazandó 
követelményeket és kötelezettségeket.

Or. en

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bejelentő hatóság– kérésre – a 
Bizottság rendelkezésére bocsát minden, az 
érintett bejelentett szervezet kijelölésével 
összefüggő információt.

(2) A bejelentő hatóság– kérésre – a 
Bizottság rendelkezésére bocsát minden, az 
érintett bejelentett szervezet kijelölésével 
vagy fenntartásával összefüggő 
információt.

Or. en

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a Bizottság megbizonyosodott 
arról, hogy egy bejelentett szervezet nem 
vagy már nem tesz eleget a 33. cikkben 
megállapított követelményeknek, 
indokolással ellátott határozatot fogad el, 
amelyben felszólítja a bejelentő tagállamot 
a szükséges korrekciós intézkedések 
megtételére, ideértve szükség esetén a 
bejelentés visszavonását is. Ezt a 
végrehajtási jogi aktust a 74. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

(4) Ha a Bizottság megbizonyosodott 
arról, hogy egy bejelentett szervezet nem 
vagy már nem tesz eleget a rá vonatkozó 
bejelentés követelményeinek, végrehajtási 
jogi aktust fogad el, amelyben felszólítja a 
bejelentő tagállamot a szükséges 
korrekciós intézkedések megtételére, 
ideértve szükség esetén a bejelentés 
visszavonását is. Ezt a végrehajtási jogi 
aktust a 74. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
A know-how és a bevált gyakorlatok 

cseréje
A Bizottság gondoskodik a know-how-nak 
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és a bevált gyakorlatoknak a tagállamok 
bejelentéssel kapcsolatos szakpolitikai 
intézkedésekért felelős nemzeti hatóságai 
közötti cseréjéről.

Or. en

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1025/2012/EU rendelet 5., 6. és 7. 
cikkével összhangban a szabványosítási 
folyamat során biztosítani kell valamennyi 
érdekelt fél érdekeinek kiegyensúlyozott 
képviseletét és hatékony részvételét.

Or. en

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
egységes előírások kidolgozása során a 
Bizottság összegyűjti a vonatkozó uniós 
ágazati jog alapján létrehozott érintett 
szervek vagy szakértői csoportok 
véleményét.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
egységes előírások kidolgozása során a 
Bizottság összegyűjti a vonatkozó uniós 
ágazati jog alapján létrehozott érintett 
szervek vagy szakértői csoportok, valamint 
más érdekelt felek véleményét.

Or. en

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanúsítványok érvényessége a 
bennük feltüntetett időtartamra szól, amely 
nem haladhatja meg az öt évet. A 
szolgáltató kérelmére a tanúsítvány 
érvényessége további, egyenként öt évet 
meg nem haladó időszakokra 
meghosszabbítható, az alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárásokkal 
összhangban elvégzett felülvizsgálat 
alapján.

(2) A tanúsítványok érvényessége a 
bennük feltüntetett időtartamra szól, amely 
nem haladhatja meg a négy évet. A 
szolgáltató kérelmére a tanúsítvány 
érvényessége további, egyenként négy évet 
meg nem haladó időszakokra 
meghosszabbítható, az alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárásokkal 
összhangban elvégzett felülvizsgálat 
alapján. Minden kiegészítő tanúsítvány 
ugyanarra az időtartamra marad 
érvényben, mint az általa kiegészített 
tanúsítvány.

Or. en

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentett 
szervezetek határozataival szembeni 
fellebbezési eljárás álljon azon felek 
rendelkezésére, amelyeknek a szóban forgó 
határozathoz jogos érdeke fűződik.

A tagállamok biztosítják, hogy a bejelentett 
szervezetek határozataival – többek között 
a kiadott megfelelőségi tanúsítványokkal 
– szembeni fellebbezési eljárás álljon azon 
felek rendelkezésére, amelyeknek a szóban 
forgó határozathoz jogos érdeke fűződik.

Or. en

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Indokolás

A cikkben szereplő közérdekű okok nem indokolják a megfelelőségértékeléstől sürgősség okán 
való eltérést. Éppen ellenkezőleg, a jelzett aggályok kezelésére szolgáló nagy kockázatú MI-
rendszer megfelelőségértékelés nélkül történő üzembe helyezése súlyosbíthatja ezeket az 
aggályokat, ha a rendszer elfogult, pontatlan vagy sebezhető.

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A szolgáltató minden egyes MI-
rendszerre vonatkozóan írásos EU-
megfelelőségi nyilatkozatot készít, és azt 
az MI-rendszer forgalomba hozatala vagy 
üzembe helyezése után 10 évig a nemzeti 
illetékes hatóság számára elérhetővé teszi. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
megnevezi azt az MI-rendszert, amelyre 
vonatkozóan a nyilatkozatot kiállították. 
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy 
példányát kérésre az érintett nemzeti 
illetékes hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátani.

(1) A szolgáltató minden egyes nagy 
kockázatú MI-rendszerre vonatkozóan 
írásos EU-megfelelőségi nyilatkozatot 
készít, és azt a nagy kockázatú MI-
rendszer forgalomba hozatala vagy üzembe 
helyezése után 10 évig a nemzeti illetékes 
hatóság számára elérhetővé teszi. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát 
kérésre az érintett nemzeti illetékes 
hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet alapján a megfelelőségi nyilatkozat már tartalmazza a nagy kockázatú MI-
rendszer azonosítását.

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy a 
szóban forgó nagy kockázatú MI-rendszer 
megfelel az e cím 2. fejezetében 

(2) Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozatban fel kell tüntetni, hogy a 
szóban forgó nagy kockázatú MI-rendszer 
megfelel az e cím 2. fejezetében 
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meghatározott követelményeknek. Az EU-
megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza az 
V. mellékletben szereplő információkat. A 
nyilatkozatot le kell fordítani az Unió azon 
hivatalos nyelvére vagy nyelveire, 
amelye(ke)t a nagy kockázatú MI-rendszer 
forgalmazásának helye szerinti 
tagállam(ok) előír(nak).

meghatározott követelményeknek, köztük 
az uniós adatvédelmi jogszabályok 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
követelményeknek. Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat tartalmazza az V. mellékletben 
szereplő információkat. A nyilatkozatot le 
kell fordítani az Unió azon hivatalos 
nyelvére vagy nyelveire, amelye(ke)t a 
nagy kockázatú MI-rendszer forgalomba 
hozatalának vagy forgalmazásának helye 
szerinti tagállam(ok) előír(nak).

Or. en

Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a nagy kockázatú MI-
rendszerek más uniós harmonizációs 
jogszabályok hatálya alá tartoznak, 
amelyek szintén EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot írnak elő, a nagy kockázatú 
MI-rendszerre alkalmazandó valamennyi 
uniós jogszabály tekintetében egyetlen EU-
megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítani. 
A nyilatkozat tartalmaz minden olyan 
információt, amelyre szükség van annak az 
uniós harmonizációs jogszabálynak az 
azonosításához, amelynek tekintetében a 
nyilatkozatot tették.

(3) Amennyiben a nagy kockázatú MI-
rendszerek más uniós harmonizációs 
jogszabályok hatálya alá tartoznak, 
amelyek szintén EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot írnak elő, a nagy kockázatú 
MI-rendszerre alkalmazandó valamennyi 
uniós jogszabály tekintetében egyetlen EU-
megfelelőségi nyilatkozatot lehet kiállítani. 
A nyilatkozat tartalmaz minden olyan 
információt, amelyre szükség van annak az 
uniós harmonizációs jogszabálynak az 
azonosításához, amelynek tekintetében a 
nyilatkozatot tették.

Or. en

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CE-jelölést a nagy kockázatú MI- (1) A CE-jelölést a nagy kockázatú MI-
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rendszerek esetében jól láthatóan, 
olvashatóan és eltávolíthatatlan módon kell 
elhelyezni. Amennyiben a nagy kockázatú 
MI-rendszer jellege miatt ez nem 
lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a 
csomagoláson vagy adott esetben a kísérő 
dokumentáción kell feltüntetni.

rendszerek esetében jól láthatóan, 
olvashatóan és eltávolíthatatlan módon kell 
elhelyezni a nagy kockázatú MI-rendszer 
forgalomba hozatala előtt. Amennyiben a 
nagy kockázatú MI-rendszer jellege miatt 
ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a 
jelölést a csomagoláson vagy adott esetben 
a kísérő dokumentáción kell feltüntetni.

Or. en

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A CE-jelölés mellett adott esetben 
fel kell tüntetni az 43. cikkben előírt 
megfelelőségértékelési eljárásokért felelős 
bejelentett szervezet azonosító számát. Az 
azonosító számot fel kell tüntetni minden 
olyan promóciós anyagon is, amely 
megemlíti, hogy a nagy kockázatú MI-
rendszer eleget tesz a CE-jelölésre 
vonatkozó követelményeknek.

(3) A CE-jelölés mellett adott esetben 
fel kell tüntetni az 43. cikkben előírt 
megfelelőségértékelési eljárásokért felelős 
bejelentett szervezet azonosító számát. A 
bejelentett szervezet azonosító számát vagy 
magának a szervezetnek, vagy annak 
utasításai alapján a szolgáltatónak vagy a 
szolgáltató meghatalmazott képviselőjének 
kell feltüntetnie. Az azonosító számot fel 
kell tüntetni minden olyan promóciós 
anyagon is, amely megemlíti, hogy a nagy 
kockázatú MI-rendszer eleget tesz a CE-
jelölésre vonatkozó követelményeknek.

Or. en

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A CE-jelölést csak az uniós 
adatvédelmi jogszabályoknak való 
megfelelés értékelését követően lehet 
elhelyezni.
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Or. en

Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (2) bekezdésében említett, nagy 
kockázatú MI-rendszer forgalomba 
hozatala vagy üzembe helyezése előtt a 
szolgáltató vagy adott esetben a 
meghatalmazott képviselő a szóban forgó 
rendszert regisztrálja a 60. cikkben említett 
uniós adatbázisban.

A 6. cikk (2) bekezdésében említett, nagy 
kockázatú MI-rendszer forgalomba 
hozatala vagy üzembe helyezése előtt a 
szolgáltató vagy adott esetben a 
meghatalmazott képviselő a szóban forgó 
rendszert a 60. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően regisztrálja a 60. cikkben 
említett uniós adatbázisban.

Or. en

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (2) bekezdése szerinti nagy 
kockázatú MI-rendszer üzembe helyezése 
vagy használata előtt azok a felhasználók, 
akik hatóságok vagy uniós intézmények, 
szervek, hivatalok vagy ügynökségek, 
illetve a nevükben eljáró felhasználók 
regisztrálnak a 60. cikkben említett uniós 
adatbázisban.

Or. en

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egy vagy több tagállam illetékes 
hatósága vagy az európai adatvédelmi 
biztos által létrehozott, mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos szabályozói 
tesztkörnyezet olyan ellenőrzött 
környezetet biztosít, amely korlátozott 
ideig megkönnyíti az innovatív MI-
rendszerek fejlesztését, tesztelését és 
validálását azok egy konkrét terv alapján 
történő forgalomba hozatala vagy üzembe 
helyezése előtt. Erre az illetékes hatóságok 
közvetlen felügyelete és irányítása mellett 
kerül sor annak érdekében, hogy 
biztosítsák az e rendeletben és adott 
esetben a tesztkörnyezetben felügyelt 
egyéb uniós és tagállami jogszabályokban 
foglalt követelményeknek való 
megfelelést.

(1) Az egy vagy több tagállam illetékes 
hatósága vagy az európai adatvédelmi 
biztos által létrehozott, mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos szabályozói 
tesztkörnyezet olyan ellenőrzött 
környezetet biztosít, amely korlátozott 
ideig megkönnyíti az innovatív MI-
rendszerek fejlesztését, tesztelését és 
validálását azok egy konkrét terv alapján 
történő forgalomba hozatala vagy üzembe 
helyezése előtt. Erre az illetékes hatóságok 
közvetlen felügyelete és irányítása mellett 
kerül sor annak érdekében, hogy 
biztosítsák az e rendeletben és adott 
esetben a felügyelt egyéb uniós és 
tagállami jogszabályokban foglalt 
követelményeknek való megfelelést.

Or. en

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos szabályozási 
tesztkörnyezetnek lehetővé kell tennie és 
elő kell segítenie a bejelentett szervezetek, 
szabványügyi testületek és adott esetben 
más érdekelt felek részvételét.

Or. en

Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az innovatív MI-rendszerek 
személyes adatok kezelésével járnak, vagy 
egyébként az adatokhoz való hozzáférést 
biztosító vagy támogató más nemzeti 
hatóságok vagy illetékes hatóságok 
felügyeleti hatáskörébe tartoznak, a 
nemzeti adatvédelmi hatóságok és más 
nemzeti hatóságok részt vegyenek a 
mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
szabályozói tesztkörnyezet 
működtetésében.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben az innovatív MI-rendszerek 
személyes adatok kezelésével járnak, vagy 
egyébként a személyes adatokhoz való 
hozzáférést biztosító vagy támogató más 
nemzeti hatóságok vagy illetékes 
hatóságok felügyeleti hatáskörébe 
tartoznak, a nemzeti adatvédelmi 
hatóságok és más nemzeti hatóságok részt 
vegyenek a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos szabályozói tesztkörnyezet 
működtetésében.

Or. en

Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos szabályozói tesztkörnyezetek 
nem érintik az illetékes hatóságok 
felügyeleti és korrekciós hatásköreit. 
Amennyiben az ilyen rendszerek 
fejlesztése és tesztelése során az egészséget 
és a biztonságot, valamint az alapvető 
jogokat érintő jelentős kockázatok 
merülnek fel, azokat azonnal csökkenteni 
kell, illetve ennek hiányában a fejlesztési 
és tesztelési folyamatot mindaddig fel kell 
felfüggeszteni, amíg az említett 
kockázatcsökkentésre sor nem kerül.

(3) A mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos szabályozói tesztkörnyezetek 
nem érintik az illetékes hatóságok 
felügyeleti és korrekciós hatásköreit. 
Amennyiben az ilyen rendszerek 
fejlesztése és tesztelése során az egészséget 
és a biztonságot, valamint az alapvető 
jogokat érintő jelentős kockázatok 
merülnek fel, azokat azonnal és 
megfelelően csökkenteni kell. Ha az 
említett kockázatcsökkentés 
eredménytelennek bizonyul, a fejlesztési 
és tesztelési folyamatot haladéktalanul fel 
kell felfüggeszteni mindaddig, amíg az 
említett kockázatcsökkentésre sor nem 
kerül.

Or. en
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Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos szabályozói tesztkörnyezetben 
részt vevők a felelősségvállalásra 
alkalmazandó uniós és tagállami 
jogszabályok értelmében továbbra is 
felelősséggel tartoznak a tesztkörnyezetben 
végzett kísérlet következtében harmadik 
feleknek okozott károkért.

(A magyar változatot nem érinti.)  

Or. en

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok azon illetékes 
hatóságai, amelyek mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos szabályozói 
tesztkörnyezeteket hoztak létre, 
összehangolják tevékenységeiket, és 
együttműködnek a Mesterséges 
Intelligenciával Foglalkozó Európai 
Testület keretében. A hatóságok éves 
jelentéseket nyújtanak be a Testületnek és 
a Bizottságnak a rendszer végrehajtásának 
eredményeiről, ezen belül a bevált 
gyakorlatokról, a levont tanulságokról és a 
létrehozásukra vonatkozó ajánlásokról, 
valamint adott esetben az e rendelet és a 
tesztkörnyezetben felügyelt egyéb uniós 
jogszabályok alkalmazásáról.

(5) A nemzeti illetékes hatóságok 
összehangolják tevékenységeiket, és 
együttműködnek a Mesterséges 
Intelligenciával Foglalkozó Európai 
Testület keretében a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos szabályozói 
tesztkörnyezet tekintetében. A hatóságok 
éves jelentéseket nyújtanak be a 
Testületnek és a Bizottságnak a rendszer 
végrehajtásának eredményeiről, ezen belül 
a bevált gyakorlatokról, a váratlan 
eseményekről, a levont tanulságokról és a 
létrehozásukra vonatkozó ajánlásokról, 
valamint adott esetben az e rendelet és a 
tesztkörnyezetben felügyelt egyéb uniós 
jogszabályok alkalmazásáról. Az említett 
jelentéseket vagy azok kivonatát az Unión 
belüli innováció további elősegítése 
érdekében a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en
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Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Létrejön a „Mesterséges 
Intelligenciával Foglalkozó Európai 
Testület” (a továbbiakban: a Testület).

(1) Létre kell hozni a független 
„Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó 
Európai Testületet” (a továbbiakban: a 
Testület).

Or. en

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület tanácsot és segítséget 
nyújt a Bizottságnak a következők céljából:

(2) A Testület tanácsot és segítséget 
nyújt a Bizottságnak és a nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak a következők 
céljából:

Or. en

Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a Bizottság és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok, továbbá az egyéb illetékes 
hatóságok által a belső piacon felmerülő, 
az e rendelet hatálya alá tartozó témákban 
végzett iránymutatás és elemzés 
koordinálása, illetve az ilyen 
iránymutatáshoz és elemzéshez való 
hozzájárulás;

b) a belső piacon felmerülő, az e 
rendelet hatálya alá tartozó témákban 
végzett iránymutatás és elemzés 
koordinálása, illetve ilyen iránymutatás és 
elemzés nyújtása a Bizottság és a nemzeti 
felügyeleti hatóságok, továbbá az egyéb 
illetékes hatóságok számára;
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Or. en

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti felügyeleti hatóságok és a 
Bizottság támogatása e rendelet 
következetes alkalmazásának 
biztosításában.

c) hozzájárulás e rendelet hatékony 
és következetes alkalmazásához, és a 
nemzeti felügyeleti hatóságok és a 
Bizottság támogatása e tekintetben.

Or. en

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) hozzájárulás a harmadik országok 
illetékes hatóságaival és a nemzetközi 
szervezetekkel való hatékony 
együttműködéshez.

Or. en

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Testület hozzájárul e rendelet 
Unió-szerte hatékony és következetes 
végrehajtásához, többek között az 59b. 
cikkben meghatározott, két vagy több 
tagállamot érintő ügyek tekintetében is.
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Or. en

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Testület felépítése A Testület felépítése és függetlensége

Or. en

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Testület tagjai a nemzeti 
felügyeleti hatóságok, amelyeket e 
hatóságok vezetője vagy annak megfelelő 
magas rangú tisztviselője képvisel, 
valamint az európai adatvédelmi biztos. 
Más nemzeti hatóságok is meghívhatók az 
ülésekre, ha a megvitatott kérdések 
relevánsak számukra.

(1) A Testület tagjai a nemzeti 
felügyeleti hatóságok, amelyeket e 
hatóságok vezetője vagy annak megfelelő 
magas rangú tisztviselője képvisel, az 
európai adatvédelmi biztos és a FRA. Más 
nemzeti hatóságok is meghívhatók az 
ülésekre, ha a megvitatott kérdések 
relevánsak számukra. Minden tagállam 
egy szavazattal rendelkezik. Az európai 
adatvédelmi biztos és a FRA nem 
rendelkezik szavazati joggal.

Or. en

Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Testület feladatainak ellátása és 
hatásköreinek gyakorlása során 
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függetlenül jár el.

Or. en

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben e rendelet másként 
nem rendelkezik, a Testület szavazati 
joggal rendelkező tagjainak egyszerű 
többségével hozza meg döntéseit.

Or. en

Módosítás 189

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Testület a tagok egyszerű 
többségével és a Bizottság 
hozzájárulásával elfogadja az eljárási 
szabályzatát. Az eljárási szabályzat 
tartalmazza a Testület 58. cikkben felsorolt 
feladatainak végrehajtásához kapcsolódó 
operatív szempontokat is. A Testület adott 
esetben, konkrét kérdések megvizsgálása 
céljából alcsoportokat hozhat létre.

(2) A Testület a szavazati joggal 
rendelkező tagok kétharmados 
többségével elfogadja az eljárási 
szabályzatát. Az eljárási szabályzat 
tartalmazza a Testület 58. cikkben felsorolt 
feladatainak végrehajtásához kapcsolódó 
operatív szempontokat is.

Or. en

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Testület adott esetben, konkrét 
kérdések megvizsgálása céljából 
alcsoportokat hozhat létre.

Or. en

Módosítás 191

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Testületet az elnöke képviseli.

Or. en

Módosítás 192

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A Testület a szavazati joggal 
rendelkező tagjai közül egyszerű 
többséggel elnököt és két elnökhelyettest 
választ. Az elnök és az elnökhelyettesek 
megbízatása három évre szól. Az elnök és 
az elnökhelyettesek megbízatása egy 
alkalommal megújítható.

Or. en

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Testület elnöki tisztét a Bizottság 
tölti be. A Bizottság hívja össze az üléseket 
és készíti el a napirendet a Testület e 
rendelet értelmében vett feladatainak és az 
eljárási szabályzatának megfelelően. A 
Bizottság igazgatási és elemzési támogatást 
nyújt a Testület e rendelet alapján folytatott 
tevékenységeihez.

(3) Az elnök feladatai a következők:

– összehívja a Testület üléseit;
– elkészíti a napirendet a Testület e 
rendelet értelmében vett feladatainak és az 
eljárási szabályzatának megfelelően;
– biztosítja a Testület feladatainak időben 
történő ellátását;
– értesíti a tagállamokat és a Bizottságot a 
Testület által elfogadott ajánlásokról.
A Bizottság igazgatási és elemzési 
támogatást nyújt a Testület e rendelet 
alapján folytatott tevékenységeihez.

Or. en

Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Testület ülései akkor 
határozatképesek, ha tagjainak legalább 
kétharmada jelen van.

Or. en

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Testület titkársága rendelkezik 
az e rendelet szerinti feladatainak 
ellátásához szükséges emberi és pénzügyi 
erőforrásokkal.

Or. en

Módosítás 196

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A Testület évente kétszer 
konzultációt szervez az érdekelt felekkel. 
Az említett érdekelt felek közé tartoznak 
az ipar, az induló vállalkozások és a kkv-
k, a civil társadalmi szervezetek, például 
az NGO-k, a fogyasztói szervezetek, a 
szociális partnerek és a tudományos körök 
képviselői a technológiai trendek 
alakulásának, az e rendelet 
végrehajtásával és hatékonyságával 
kapcsolatos kérdéseknek és a 
gyakorlatban megfigyelt szabályozási 
hiányosságoknak vagy kiskapuknak az 
értékelése céljából.

Or. en

Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Testület külső szakértőket és 
megfigyelőket hívhat meg az ülésein való 
részvételre, és a tevékenységeihez 
szükséges, megfelelő mértékű tájékoztatás 

(4) A Testület nemzeti hatóságokat, 
például nemzeti esélyegyenlőségi szerveket 
hívhat meg üléseire, amennyiben a 
megvitatott kérdések relevánsak 
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céljából eszmecserét folytathat az érdekelt 
harmadik felekkel. E célból a Bizottság 
elősegítheti a Testület és más uniós 
szervek, hivatalok, ügynökségek és 
tanácsadó csoportok közötti 
információcserét.

számukra. A Testület adott esetben külső 
szakértőket, megfigyelőket és érdekelt 
harmadik feleket, köztük a (3c) 
bekezdésben említett érdekelt feleket is 
meghívhat az ülésein való részvételre, és 
eszmecserét folytathat velük.

Or. en

Módosítás 198

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Testület együttműködik az uniós 
intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal, 
ügynökségekkel és tanácsadó 
csoportokkal, és az említett együttműködés 
eredményeit nyilvánosságra hozza.

Or. en

Módosítás 199

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság számára az 56. cikk (2) 
bekezdésével összefüggésben nyújtott 
tanácsadás és segítségnyújtás során a 
Testület különösen:

A Bizottság és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok számára az 56. cikk (2) 
bekezdésével összefüggésben nyújtott 
tanácsadás és segítségnyújtás során a 
Testület különösen:

Or. en

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) véleményeket, ajánlásokat vagy 
írásbeli észrevételeket ad ki e rendelet 
következetes végrehajtásának biztosítása 
céljából;

Or. en

Módosítás 201

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) saját kezdeményezésére, illetve 
egyik tagjának kérésére megvizsgálja az e 
rendelet alkalmazását érintő kérdéseket, 
valamint e rendelet következetes 
végrehajtásának biztosítása céljából 
iránymutatásokat, ajánlásokat és legjobb 
gyakorlatokat ad ki;

Or. en

Módosítás 202

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 69. cikkel összhangban, az 
érdekelt felekkel szorosan együttműködve 
ösztönzi, elősegíti és támogatja olyan 
magatartási kódexek kidolgozását, 
amelyek célja, hogy előmozdítsák az 
említett magatartási kódexeknek az MI-
rendszerekre történő önkéntes 
alkalmazását;

Or. en
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Módosítás 203

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) együttműködik az Európai 
Adatvédelmi Testülettel és a FRA-val az 
alapvető jogok, különösen a 
megkülönböztetésmentességhez és az 
egyenlő bánásmódhoz való jog, illetve a 
magánélet tiszteletben tartásához és a 
személyes adatok védelméhez való jog 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
iránymutatások nyújtása érdekében;

Or. en

Módosítás 204

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) elősegíti a nyilvánosság 
figyelmének felkeltését és az ismeretek 
terjesztését az MI-rendszerek 
használatával kapcsolatos előnyök, 
kockázatok, szabályok, biztosítékok és 
jogok vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 205

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) előmozdítja az együttműködést, 
valamint az információk és bevált 
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gyakorlatok hatékony két- vagy 
többoldalú cseréjét a nemzeti felügyeleti 
hatóságok között;

Or. en

Módosítás 206

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) tanácsot ad a Bizottságnak a 
mellékleteknek – különösen a nagy 
kockázatú MI-rendszereket felsoroló 
mellékletnek – a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
történő esetleges módosítására 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 207

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cf) biztosítja, hogy a nemzeti 
felügyeleti hatóságok aktívan 
együttműködjenek e rendelet 
végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 208

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – c g pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cg) iránymutatást nyújt a gyermekek 
jogaival, az alkalmazandó joggal és a 
minimumszabályokkal kapcsolatban e 
rendelet gyermekekre vonatkozó 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében.

Or. en

Módosítás 209

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amikor a Testület az 59a. cikkel 
összefüggésben két vagy több tagállamot 
érintő ügyekben jár el, ajánlásokat fogad 
el a nemzeti felügyeleti hatóságok 
számára.

Or. en

Módosítás 210

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Testület a Bizottság elé terjeszti 
a 68a. cikkben említett, tudomására jutó 
ügyeket.

Or. en

Módosítás 211

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Testület éves jelentést készít 
tevékenységeiről. A jelentést 
nyilvánosságra kell hozni, és az Unió 
valamennyi hivatalos nyelvén meg kell 
küldeni az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak és a Bizottságnak. Az éves 
jelentésnek különösen az alábbiakkal 
kapcsolatban kell információkat 
tartalmaznia:
a) a 62. cikkel összhangban 
bejelentett súlyos váratlan események és 
működési hibák;
b) a nagy kockázatú MI-rendszerek 
rendellenes használatának súlyos esetei 
vagy a tiltott gyakorlatok alkalmazásának 
esetei a 64. cikkel összhangban;
c) a 71 és 72. cikkel összhangban e 
rendelet alapján kiszabott pénzbírságok;
d) a két vagy több tagállamot érintő 
esetleges ügyek és az 59a. cikk alapján 
kiadott ajánlások;
e) a vélemények, iránymutatások, 
ajánlások, tanácsok és az (1) bekezdés 
alapján hozott egyéb intézkedések 
gyakorlati alkalmazása és esetleges 
nyomon követése.

Or. en

Módosítás 212

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti illetékes hatóságok 
közül minden tagállam kijelöl egy nemzeti 
felügyeleti hatóságot. A nemzeti 
felügyeleti hatóság bejelentő hatóságként 
és piacfelügyeleti hatóságként jár el, 
kivéve, ha a tagállamnak szervezeti és 

(2) A nemzeti illetékes hatóságok 
közül minden tagállam kijelöl egyetlen 
nemzeti felügyeleti hatóságot ... [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 3 hónap]-ig. A 
nemzeti felügyeleti hatóság bejelentő 
hatóságként és piacfelügyeleti hatóságként 
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közigazgatási okai vannak egynél több 
hatóság kijelölésére.

jár el, kivéve, ha a tagállamnak szervezeti 
és közigazgatási okai vannak egynél több 
hatóság kijelölésére, mely esetben a 
tagállam megindokolja ezt a Bizottságnak 
és a Testületnek. Amennyiben nem a 
nemzeti adatvédelmi hatóság a kijelölt 
felügyeleti hatóság, a nemzeti felügyeleti 
hatóság szorosan együttműködik a 
nemzeti adatvédelmi hatósággal.

Or. en

Módosítás 213

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nemzeti felügyeleti hatóság 
vezető hatóságként jár el, és felelős a 
nemzeti illetékes hatóságok közötti 
hatékony koordináció biztosításáért e 
rendelet végrehajtása tekintetében, 
valamint hozzájárul e rendelet hatékony 
és következetes alkalmazásához és 
végrehajtásához. A nemzeti felügyeleti 
hatóság az 57. cikkel összhangban 
képviseli tagállamát a Testületben.

Or. en

Módosítás 214

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A nemzeti felügyeleti hatóságok az 
e rendelet alapján rájuk ruházott 
feladatok ellátása és hatáskörök 
gyakorlása során függetlenül járnak el. A 
nemzeti felügyeleti hatóságok tagja vagy 
tagjai az e rendelet alapján rájuk ruházott 
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feladatok ellátása és hatáskörök 
gyakorlása során mentesek maradnak a 
közvetlen vagy közvetett külső befolyástól, 
és a rájuk ruházott feladatok teljesítésével 
kapcsolatban más szervtől nem kérhetnek 
vagy fogadhatnak el utasításokat.

Or. en

Módosítás 215

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az említett hatóság vagy 
hatóságok kijelöléséről, valamint adott 
esetben az egynél több hatóság 
kijelölésének indokairól.

(3) A tagállamok ... [e rendelet 
hatálybalépésétől számított három 
hónap]-ig nyilvánosságra hozzák és közlik 
a Bizottsággal és a Testülettel a nemzeti 
felügyeleti hatóságként kijelölt nemzeti 
illetékes hatóságuk nevét és az 
elérhetőségével kapcsolatos 
információkat.

Or. en

Módosítás 216

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti illetékes hatóságok megfelelő 
pénzügyi és emberi erőforrásokkal 
rendelkezzenek az e rendelet szerinti 
feladataik ellátásához. A nemzeti illetékes 
hatóságoknak különösen elegendő 
létszámú állandó személyzettel kell 
rendelkezniük, amelynek kompetenciája és 
szakértelme a mesterségesintelligencia-
technológiákra, az adatokra és az 
adatfeldolgozásra, az alapvető jogokra, az 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nemzeti illetékes hatóságok 
rendelkezzenek az e rendelet szerinti 
feladataik ellátásához szükséges megfelelő 
technikai, pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal, helyiségekkel és 
infrastruktúrával. A nemzeti illetékes 
hatóságoknak különösen elegendő 
létszámú állandó személyzettel kell 
rendelkezniük, amelynek kompetenciája és 
szakértelme a mesterségesintelligencia-
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egészségügyi és biztonsági kockázatokra, 
valamint a meglévő szabványok és jogi 
követelmények alapos ismeretére is 
kiterjed.

technológiákra, az adatokra és az 
adatfeldolgozásra, a személyes adatok 
védelmére, az alapvető jogokra, az 
egészségügyi és biztonsági kockázatokra, 
valamint a meglévő szabványok és jogi 
követelmények alapos ismeretére is 
kiterjed. A tagállamok évente értékelik és 
naprakésszé teszik az e bekezdésben 
említett kompetencia- és forrásigényeket.

Or. en

Módosítás 217

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság elősegíti a nemzeti 
illetékes hatóságok közötti 
együttműködést.

(6) A Bizottság és a Testület elősegíti a 
nemzeti illetékes hatóságok közötti 
együttműködést.

Or. en

Módosítás 218

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A nemzeti illetékes hatóságok – 
többek között a kis méretű szolgáltatók 
részére – iránymutatást és tanácsot 
adhatnak e rendelet végrehajtásához. 
Amennyiben a nemzeti illetékes hatóságok 
más uniós jogszabályok hatálya alá tartozó 
területeken kívánnak iránymutatást és 
tanácsot adni valamely MI-rendszerrel 
kapcsolatban, adott esetben konzultálniuk 
kell az említett uniós jogszabályok szerinti 
illetékes nemzeti hatóságokkal. A 
tagállamok az üzemeltetőkkel való 
kommunikáció céljából egy központi 

(7) A nemzeti illetékes hatóságok – 
többek között a kis méretű szolgáltatók 
részére – iránymutatást és tanácsot 
adhatnak e rendelet végrehajtásához. 
Amennyiben a nemzeti illetékes hatóságok 
más uniós jogszabályok hatálya alá tartozó 
területeken kívánnak iránymutatást és 
tanácsot adni valamely MI-rendszerrel 
kapcsolatban, adott esetben konzultálniuk 
kell az említett uniós jogszabályok szerinti 
illetékes nemzeti hatóságokkal. A 
tagállamok az üzemeltetőkkel és más 
érdekelt felekkel való kommunikáció 
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kapcsolattartó pontot is létrehozhatnak. céljából egy központi kapcsolattartó pontot 
is létrehoznak.

Or. en

Módosítás 219

Rendeletre irányuló javaslat
59 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59a. cikk
A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 
együttműködési mechanizmus két vagy 

több tagállamot érintő ügyekben
(1) Minden nemzeti felügyeleti 
hatóság a saját tagállama területén ellátja 
az e rendelet alapján ráruházott 
feladatokat és gyakorolja az e rendelet 
alapján ráruházott hatásköröket.
(2) A két vagy több nemzeti felügyeleti 
hatóságot érintő ügyek esetében azon 
tagállam nemzeti felügyeleti hatóságát 
kell vezető nemzeti felügyeleti hatóságnak 
tekinteni, ahol az érintett MI-rendszer 
szolgáltatója vagy felhasználója 
letelepedett, vagy ahol a meghatalmazott 
képviselőt kijelölték.
(3) A (2) bekezdésben említett 
ügyekben az érintett nemzeti felügyeleti 
hatóságok együttműködnek és kellő 
időben kicserélnek minden vonatkozó 
információt. A nemzeti felügyeleti 
hatóságok együttműködnek a konszenzus 
elérése érdekében.
(4) Két vagy több nemzeti felügyeleti 
hatóság közötti súlyos nézeteltérés esetén 
a nemzeti felügyeleti hatóságok értesítik a 
Testületet, és haladéktalanul közlik a 
Testülettel az üggyel kapcsolatos összes 
lényeges információt.
(5) A Testület a (4) bekezdésben 
említett értesítés kézhezvételétől számított 
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három hónapon belül ajánlást ad ki a 
nemzeti felügyeleti hatóságok számára.

Or. en

Módosítás 220

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve uniós adatbázist hoz létre 
és tart fenn, amely a (2) bekezdésben 
említett információkat tartalmazza az 51. 
cikknek megfelelően regisztrált, a 6. cikk 
(2) bekezdésében említett nagy kockázatú 
MI-rendszerekre vonatkozóan.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködve uniós adatbázist hoz létre 
és tart fenn, amely a (2) és (2a) 
bekezdésben említett információkat 
tartalmazza az 51. cikknek megfelelően 
regisztrált, a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett nagy kockázatú MI-rendszerekre, 
valamint e rendszerek hatóságoknál és 
uniós intézményeknél, szerveknél, 
hivataloknál vagy ügynökségeknél lévő 
felhasználóira vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 221

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A VIII. mellékletben felsorolt 
adatokat a szolgáltatók viszik be az uniós 
adatbázisba. A Bizottság technikai és 
logisztikai támogatást nyújt számukra.

(2) A VIII. melléklet 1. pontjában 
felsorolt adatokat a szolgáltatók viszik be 
az uniós adatbázisba. A Bizottság technikai 
és logisztikai támogatást nyújt számukra.

Or. en
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Módosítás 222

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a felhasználók, akik 
hatóságok vagy uniós intézmények, 
szervek, hivatalok vagy ügynökségek, 
illetve azok nevében járnak el, a 
VIII. melléklet 2. pontjában felsorolt 
adatokat viszik be az uniós adatbázisba. A 
Bizottság technikai és logisztikai 
támogatást nyújt számukra.

Or. en

Módosítás 223

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós adatbázisban szereplő 
információkat a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az uniós adatbázisban szereplő 
információkat a nyilvánosság számára 
felhasználóbarát és elérhető, könnyen 
navigálható és géppel olvasható módon 
hozzáférhetővé kell tenni.

Or. en

Módosítás 224

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az uniós adatbázis csak annyiban 
tartalmaz személyes adatokat, amennyiben 
az az e rendelettel összhangban történő 
információgyűjtéshez és -kezeléshez 
szükséges. Ezeknek az információknak 

(4) Az uniós adatbázis csak annyiban 
tartalmaz személyes adatokat, amennyiben 
az az e rendelettel összhangban történő 
információgyűjtéshez és -kezeléshez 
szükséges. Ezeknek az információknak 
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tartalmazniuk kell a rendszer 
regisztrálásáért felelős és a szolgáltató 
képviseletére jogosult természetes 
személyek nevét és elérhetőségét.

tartalmazniuk kell a rendszer 
regisztrálásáért felelős és a szolgáltató 
vagy a felhasználó képviseletére jogosult 
természetes személyek, illetve a 
hatóságnak vagy uniós intézménynek, 
szervnek, hivatalnak vagy ügynökségnek 
minősülő felhasználó nevét és 
elérhetőségét.

Or. en

Módosítás 225

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az uniós adatbázist a Bizottság 
felügyeli. A Bizottság biztosítja továbbá a 
szolgáltatók számára a megfelelő 
technikai és adminisztratív támogatást.

(5) Az uniós adatbázist a Bizottság 
felügyeli.

Or. en

Módosítás 226

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A forgalomba hozatal utáni 
nyomonkövetési rendszer egy forgalomba 
hozatal utáni nyomon követési terven 
alapul. A forgalomba hozatal utáni 
nyomonkövetési terv a IV. mellékletben 
említett műszaki dokumentáció részét 
képezi. A Bizottság végrehajtási jogi aktust 
fogad el, amelyben meghatározza a 
forgalomba hozatal utáni nyomon követési 
terv mintáját és a tervben feltüntetendő 
elemek jegyzékét meghatározó részletes 
rendelkezéseket.

(3) A forgalomba hozatal utáni 
nyomonkövetési rendszer egy forgalomba 
hozatal utáni nyomon követési terven 
alapul. A forgalomba hozatal utáni 
nyomonkövetési terv a IV. mellékletben 
említett műszaki dokumentáció részét 
képezi. A Bizottság ... [e rendelet 
hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig 
végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben 
meghatározza a forgalomba hozatal utáni 
nyomon követési terv mintáját és a tervben 
feltüntetendő elemek jegyzékét 
meghatározó részletes rendelkezéseket.
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Or. en

Módosítás 227

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós piacon forgalomba hozott nagy 
kockázatú MI-rendszerek szolgáltatói az 
említett rendszerek minden olyan súlyos 
váratlan eseményét vagy működési hibáját 
jelentik, amely az alapvető jogok védelmét 
célzó uniós jogi kötelezettségek 
megszegésével járnak, azon tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságainak, amelyekben a 
váratlan esemény vagy jogsértés 
megtörtént.

Az uniós piacon forgalomba hozott nagy 
kockázatú MI-rendszerek szolgáltatói és – 
amennyiben a felhasználók súlyos 
váratlan eseményt vagy működési hibát 
azonosítottak – a felhasználók az említett 
rendszerek minden olyan súlyos váratlan 
eseményét vagy működési hibáját jelentik, 
amely az alapvető jogok védelmét célzó 
uniós jogi kötelezettségek megszegésével 
járnak, azon tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságainak és adott esetben a 
Bizottságnak, amelyekben a váratlan 
esemény vagy jogsértés megtörtént.

Or. en

Módosítás 228

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt az értesítést haladéktalanul meg kell 
tenni azt követően, hogy a szolgáltató 
megállapította az MI-rendszer és a váratlan 
esemény vagy működési hiba közötti ok-
okozati összefüggést vagy az ilyen 
összefüggés észszerű valószínűségét, de 
legkésőbb 15 nappal azt követően, hogy a 
szolgáltató tudomást szerzett a súlyos 
váratlan eseményről vagy működési 
hibáról.

Ezt az értesítést haladéktalanul meg kell 
tenni azt követően, hogy a szolgáltató vagy 
adott esetben a felhasználó megállapította 
az MI-rendszer és a váratlan esemény vagy 
működési hiba közötti ok-okozati 
összefüggést vagy az ilyen összefüggés 
észszerű valószínűségét, de legkésőbb 72 
órával azt követően, hogy a szolgáltató 
vagy adott esetben a felhasználó tudomást 
szerzett a súlyos váratlan eseményről vagy 
működési hibáról.

Or. en
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Indokolás

A határidő 3 napra rövidült, hogy megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletben foglalt 
jelentéstételi kötelezettségekre vonatkozó megfelelő határidőknek.

Módosítás 229

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az MI-rendszer és a súlyos váratlan 
esemény vagy működési hiba közötti ok-
okozati összefüggésnek vagy az ilyen 
összefüggés észszerű valószínűségének 
megállapítását követően a szolgáltatók a 
21. cikk szerinti megfelelő korrekciós 
intézkedéseket hoznak.

Or. en

Módosítás 230

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az alapvető jogok védelmét célzó 
uniós jogi kötelezettségek megsértésével 
kapcsolatos értesítés kézhezvételét 
követően a piacfelügyeleti hatóság 
tájékoztatja a 64. cikk (3) bekezdésében 
említett nemzeti hatóságokat vagy 
szerveket. A Bizottság célzott 
iránymutatást dolgoz ki az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségeknek való 
megfelelés megkönnyítése érdekében. Ezt 
az iránymutatást legkésőbb 12 hónappal e 
rendelet hatálybalépését követően kell 
kiadni.

(2) Az alapvető jogok védelmét célzó 
uniós jogi kötelezettségek megsértésével 
kapcsolatos értesítés kézhezvételét 
követően a piacfelügyeleti hatóság 
tájékoztatja a 64. cikk (3) bekezdésében 
említett nemzeti hatóságokat vagy 
szerveket. A Bizottság célzott 
iránymutatást dolgoz ki az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettségeknek való 
megfelelés megkönnyítése érdekében. Ezt 
az iránymutatást ... [e rendelet 
hatálybalépése]-ig kell kiadni és évente 
felül kell vizsgálni.

Or. en
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Módosítás 231

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A III. melléklet 5. b) pontjában 
említett, a 2013/36/EU irányelv által 
szabályozott hitelintézetek által forgalomba 
hozott vagy üzembe helyezett nagy 
kockázatú MI-rendszerek esetében, 
valamint az (EU) 2017/745 rendelet és az 
(EU) 2017/746 rendelet hatálya alá tartozó 
eszközök biztonsági alkatrészének vagy 
önmagukban eszköznek minősülő nagy 
kockázatú MI-rendszerek esetében a súlyos 
váratlan események vagy működési hiba 
bejelentése azokra a váratlan eseményekre 
vagy működési hibákra korlátozódik, 
amelyek az alapvető jogok védelmét célzó 
uniós jogi kötelezettségek megszegésének 
minősülnek.

(3) A III. melléklet 5. b) pontjában 
említett, a 2013/36/EU irányelv által 
szabályozott hitelintézetek által forgalomba 
hozott vagy üzembe helyezett nagy 
kockázatú MI-rendszerek esetében, 
valamint az (EU) 2017/745 rendelet és az 
(EU) 2017/746 rendelet hatálya alá tartozó 
eszközök biztonsági alkatrészének vagy 
önmagukban eszköznek minősülő nagy 
kockázatú MI-rendszerek esetében a súlyos 
váratlan események vagy működési hiba 
bejelentése e rendelet alkalmazásában 
azokra a váratlan eseményekre vagy 
működési hibákra korlátozódik, amelyek az 
alapvető jogok védelmét célzó uniós jogi 
kötelezettségek megszegésének 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 232

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A nemzeti felügyeleti hatóságok 
évente értesítik a Testületet az e cikkel 
összhangban nekik bejelentett súlyos 
váratlan eseményekről és működési 
hibákról.

Or. en



PR\1254442HU.docx 127/170 PE731.563v01-00

HU

Módosítás 233

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A nemzeti felügyeleti hatóság 
rendszeresen jelentést tesz a Bizottságnak 
a vonatkozó piacfelügyeleti tevékenységek 
eredményeiről. A nemzeti felügyeleti 
hatóság haladéktalanul jelentést tesz a 
Bizottságnak és az érintett nemzeti 
versenyhatóságoknak a piacfelügyeleti 
tevékenységek során azonosított minden 
olyan információról, amely a 
versenyszabályokra vonatkozó uniós jog 
alkalmazása szempontjából potenciálisan 
érdekes lehet.

(2) A nemzeti felügyeleti hatóság 
évente jelentést tesz a Bizottságnak a 
vonatkozó piacfelügyeleti tevékenységek 
eredményeiről. A nemzeti felügyeleti 
hatóság haladéktalanul jelentést tesz a 
Bizottságnak és az érintett nemzeti 
versenyhatóságoknak a piacfelügyeleti 
tevékenységek során azonosított minden 
olyan információról, amely a 
versenyszabályokra vonatkozó uniós jog 
alkalmazása szempontjából potenciálisan 
érdekes lehet.

Or. en

Módosítás 234

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tevékenységeik során az 
adatokhoz és dokumentumokhoz való 
hozzáférést illetően a piacfelügyeleti 
hatóságok teljes körű hozzáférést kapnak a 
szolgáltató által használt betanítási, 
validálási és tesztelési adatkészletekhez, 
többek között felhasználói program 
interfészeken (API) vagy a távoli 
hozzáférést lehetővé tevő egyéb megfelelő 
technikai megoldásokon és eszközökön 
keresztül.

(1) A tevékenységeik során a 
piacfelügyeleti hatóságok vagy a Bizottság, 
amikor a 68a. cikk alapján jár el, teljes 
körű hozzáférést kapnak a szolgáltató vagy 
adott esetben a felhasználó által használt 
betanítási, validálási és tesztelési 
adatkészletekhez, többek között 
felhasználói program interfészeken (API) 
vagy a távoli hozzáférést lehetővé tevő 
egyéb megfelelő technikai megoldásokon 
és eszközökön keresztül.

Or. en
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Módosítás 235

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a nagy kockázatú MI-
rendszer esetében a III. cím 2. fejezetében 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelés értékeléséhez szükséges, 
továbbá indokolással ellátott kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
hozzáférést kell biztosítani az MI-rendszer 
forráskódjához.

(2) Amennyiben a nagy kockázatú MI-
rendszer esetében a III. cím 2. fejezetében 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelés értékeléséhez szükséges, 
továbbá indokolással ellátott kérésre a 
piacfelügyeleti hatóságok vagy adott 
esetben a Bizottság számára hozzáférést 
kell biztosítani az MI-rendszer 
forráskódjához.

Or. en

Módosítás 236

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azok a nemzeti hatóságok vagy 
szervek, amelyek felügyelik vagy 
érvényesítik a III. mellékletben említett, 
nagy kockázatú MI-rendszerek 
használatával kapcsolatos, az alapvető 
jogok védelmét célzó uniós jogi 
kötelezettségek betartását, jogosultak 
kérelmezni az e rendelet alapján létrehozott 
vagy vezetett dokumentumokat és 
hozzáférni azokhoz, amennyiben az adott 
dokumentációhoz való hozzáférés a 
megbízatásuk szerinti hatáskörök 
gyakorlásához szükséges a joghatóságuk 
keretein belül. Az érintett hatóság vagy 
szerv minden ilyen kérelemről tájékoztatja 
az érintett tagállam piacfelügyeleti 
hatóságát.

(3) Azok a nemzeti hatóságok vagy 
szervek, amelyek felügyelik vagy 
érvényesítik a III. mellékletben említett, 
nagy kockázatú MI-rendszerek 
használatával kapcsolatos, az alapvető 
jogok védelmét célzó uniós jogi 
kötelezettségek betartását, jogosultak 
kérelmezni az e rendelet alapján létrehozott 
vagy vezetett dokumentumokat és 
hozzáférni azokhoz, amennyiben az adott 
dokumentációhoz való hozzáférés a 
megbízatásuk szerinti hatáskörök 
gyakorlásához szükséges a joghatóságuk 
keretein belül. Az érintett hatóság vagy 
szerv minden ilyen kérelemről tájékoztatja 
az érintett tagállam piacfelügyeleti 
hatóságát vagy adott esetben a Bizottságot.

Or. en
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Módosítás 237

Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a (3) bekezdésben 
említett dokumentáció nem elegendő annak 
megállapításához, hogy sor került-e az 
alapvető jogok védelmét célzó uniós jogi 
kötelezettségek megszegésére, a (3) 
bekezdésben említett hatóság vagy szerv 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
piacfelügyeleti hatósághoz a nagy 
kockázatú MI-rendszer műszaki 
eszközökkel történő tesztelésének 
megszervezésére. A piacfelügyeleti 
hatóság a kérelmet követően észszerű időn 
belül megszervezi a tesztelést a kérelmező 
hatóság vagy szerv szoros bevonásával.

(5) Amennyiben a (3) bekezdésben 
említett dokumentáció nem elegendő annak 
megállapításához, hogy sor került-e az 
alapvető jogok védelmét célzó uniós jogi 
kötelezettségek megszegésére, a (3) 
bekezdésben említett hatóság vagy szerv 
indokolással ellátott kérelmet intézhet a 
piacfelügyeleti hatósághoz vagy adott 
esetben a Bizottsághoz a nagy kockázatú 
MI-rendszer műszaki eszközökkel történő 
tesztelésének megszervezésére. A 
piacfelügyeleti hatóság vagy adott esetben 
a Bizottság a kérelmet követően észszerű 
időn belül megszervezi a tesztelést a 
kérelmező hatóság vagy szerv szoros 
bevonásával.

Or. en

Módosítás 238

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kockázatot jelentő MI-rendszerek 
az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikkének 
19. pontjában meghatározott kockázatot 
jelentő terméknek minősülnek, 
amennyiben a személyek egészségét vagy 
biztonságát vagy alapvető jogainak 
védelmét érintő kockázatokról van szó.

(1) A kockázatot jelentő MI-rendszerek 
az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikkének 
19. pontjában meghatározott kockázatot 
jelentő terméknek minősülnek, 
amennyiben a személyek egészségét vagy 
biztonságát vagy alapvető jogainak 
védelmét vagy az EUSZ 2. cikkében 
foglalt uniós értékeket érintő 
kockázatokról van szó.

Or. en
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Módosítás 239

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti 
hatóságának elegendő oka van úgy 
tekinteni, hogy egy MI-rendszer az (1) 
bekezdésben említettek alapján kockázatot 
jelent, elvégzi az érintett MI-rendszer 
értékelését az e rendeletben meghatározott 
valamennyi követelménynek és 
kötelezettségnek való megfelelése 
tekintetében. Amennyiben az alapvető 
jogok védelmét veszélyeztető kockázatok 
állnak fenn, a piacfelügyeleti hatóság a 64. 
cikk (3) bekezdésében említett érintett 
nemzeti hatóságokat vagy szerveket is 
tájékoztatja. Az érintett üzemeltetők 
szükség szerint együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal és a 64. cikk 
(3) bekezdésében említett egyéb nemzeti 
hatóságokkal vagy szervekkel.

Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti 
hatóságának elegendő oka van úgy 
tekinteni, hogy egy MI-rendszer az (1) 
bekezdésben említettek alapján kockázatot 
jelent, elvégzi az érintett MI-rendszer 
értékelését az e rendeletben meghatározott 
valamennyi követelménynek és 
kötelezettségnek való megfelelése 
tekintetében. Amennyiben az alapvető 
jogok védelmét veszélyeztető kockázatok 
állnak fenn, a piacfelügyeleti hatóság a 
Testületet és a 64. cikk (3) bekezdésében 
említett érintett nemzeti hatóságokat vagy 
szerveket is haladéktalanul tájékoztatja és 
teljes mértékben együttműködik velük. Az 
érintett üzemeltetők szükség szerint 
együttműködnek a piacfelügyeleti 
hatóságokkal és a 64. cikk (3) 
bekezdésében említett egyéb nemzeti 
hatóságokkal vagy szervekkel.

Or. en

Módosítás 240

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy 
az MI-rendszer nem felel meg az ebben a 
rendeletben megállapított 
követelményeknek és kötelezettségeknek, 
akkor haladéktalanul felszólítja az érintett 
üzemeltetőt, hogy – az előírásoktól 
függően és a kockázat jellegével arányos 
észszerű időn belül – vagy tegye meg az 
ahhoz szükséges valamennyi megfelelő 

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóság vagy adott esetben 
a 64. cikk (3) bekezdésében említett 
nemzeti hatóság megállapítja, hogy az MI-
rendszer nem felel meg az ebben a 
rendeletben megállapított 
követelményeknek és kötelezettségeknek, 
akkor haladéktalanul felszólítja az érintett 
üzemeltetőt, hogy – az előírásoktól 
függően és a kockázat jellegével arányos 
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korrekciós intézkedést, hogy az MI-
rendszer megfeleljen az említett 
követelményeknek, vagy vonja ki az MI-
rendszert a forgalomból vagy hívja vissza 
az MI-rendszert.

észszerű időn belül – vagy tegye meg az 
ahhoz szükséges valamennyi megfelelő 
korrekciós intézkedést, hogy az MI-
rendszer megfeleljen az említett 
követelményeknek, vagy vonja ki az MI-
rendszert a forgalomból vagy hívja vissza 
az MI-rendszert.

Or. en

Módosítás 241

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem 
felelés nem korlátozódik az ország 
területére, tájékoztatja a Bizottságot és a 
többi tagállamot az értékelés 
eredményeiről és azokról az 
intézkedésekről, amelyek meghozatalára az 
üzemeltetőt felszólította.

(3) Amennyiben a piacfelügyeleti 
hatóság úgy ítéli meg, hogy a meg nem 
felelés nem korlátozódik az ország 
területére, tájékoztatja a Testületet, a 
Bizottságot és a többi tagállamot az 
értékelés eredményeiről és azokról az 
intézkedésekről, amelyek meghozatalára az 
üzemeltetőt felszólította.

Or. en

Módosítás 242

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben az MI-rendszer 
üzemeltetője nem teszi meg a megfelelő 
korrekciós intézkedéseket a (2) 
bekezdésben említett időszakon belül, a 
piacfelügyeleti hatóság meghozza az 
összes megfelelő átmeneti intézkedést az 
MI-rendszer nemzeti piacon történő 
forgalmazásának megtiltása vagy 
korlátozása, illetve forgalomból való 
kivonása vagy visszahívása érdekében. 

(5) Amennyiben az MI-rendszer 
üzemeltetője nem teszi meg a megfelelő 
korrekciós intézkedéseket a (2) 
bekezdésben említett időszakon belül, a 
piacfelügyeleti hatóság meghozza az 
összes megfelelő átmeneti intézkedést az 
MI-rendszer nemzeti piacon történő 
forgalmazásának vagy üzembe 
helyezésének megtiltása vagy korlátozása, 
illetve forgalomból való kivonása vagy 
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Ezekről az intézkedésekről a hatóság 
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és 
a többi tagállamot.

visszahívása érdekében. Ezekről az 
intézkedésekről a hatóság haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, a Testületet és a 
többi tagállamot.

Or. en

Módosítás 243

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatás tartalmazza az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő MI-rendszer azonosításához 
szükséges adatokat, az MI-rendszer 
származási helyét, a megfelelés 
feltételezett hiányának és a felmerülő 
kockázatnak a jellegét, a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát, valamint az érintett üzemeltető 
által felhozott érveket. A piacfelügyeleti 
hatóságok külön jelzik, hogy a meg nem 
felelés az alábbi okok közül egy vagy több 
miatt következett-e be:

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott 
tájékoztatás tartalmazza az összes 
rendelkezésre álló adatot, különösen a nem 
megfelelő MI-rendszer azonosításához 
szükséges adatokat, az MI-rendszer 
származási helyét és az ellátási láncot, a 
megfelelés feltételezett hiányának és a 
felmerülő kockázatnak a jellegét, a 
meghozott nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát, valamint az érintett üzemeltető 
által felhozott érveket. A piacfelügyeleti 
hatóságok külön jelzik, hogy a meg nem 
felelés az alábbi okok közül egy vagy több 
miatt következett-e be:

Or. en

Módosítás 244

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az MI-rendszer nem felel meg a III. 
cím 2. fejezetében meghatározott 
követelményeknek;

a) az MI-rendszer nem felel meg az e 
rendeletben meghatározott 
követelményeknek;

Or. en
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Módosítás 245

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az eljárást kezdeményező tagállam 
piacfelügyeleti hatóságától eltérő 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságai 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot 
és a többi tagállamot az elfogadott 
intézkedésekről és azokról a birtokukban 
lévő további információkról, amelyek az 
érintett MI-rendszer megfelelésének 
hiányáról tanúskodnak, valamint – 
amennyiben nem értenek egyet a 
bejelentett tagállami intézkedéssel – a 
kifogásaikról.

(7) Az eljárást kezdeményező tagállam 
piacfelügyeleti hatóságától eltérő 
tagállamok piacfelügyeleti hatóságai 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, 
a Testületet és a többi tagállamot az 
elfogadott intézkedésekről és azokról a 
birtokukban lévő további információkról, 
amelyek az érintett MI-rendszer 
megfelelésének hiányáról tanúskodnak, 
valamint – amennyiben nem értenek egyet 
a bejelentett tagállami intézkedéssel – a 
kifogásaikról.

Or. en

Módosítás 246

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Minden tagállam piacfelügyeleti 
hatóságai biztosítják, hogy az érintett 
termékkel kapcsolatban haladéktalanul 
megfelelő korlátozó intézkedésekre 
kerüljön sor, ideértve a termék 
forgalomból való kivonását is.

(9) Minden tagállam piacfelügyeleti 
hatóságai biztosítják, hogy az érintett MI-
rendszerrel kapcsolatban haladéktalanul 
megfelelő korlátozó intézkedésekre 
kerüljön sor, ideértve az MI-rendszer 
forgalomból való kivonását is.

Or. en

Módosítás 247

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A nemzeti felügyeleti hatóságok 
évente jelentést tesznek a Testületnek a 
tiltott gyakorlatok adott évben történt 
lehetséges alkalmazásáról és a nagy 
kockázatú MI-rendszerek rendellenes 
használatának adott évben történt súlyos 
eseteiről, valamint az e cikkel 
összhangban a kockázatok 
kiküszöbölésére vagy csökkentésére hozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 248

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben valamely tagállam a 
65. cikk (5) bekezdésében említett értesítés 
kézhezvételét követő három hónapon belül 
kifogást emel valamely más tagállam által 
elfogadott intézkedéssel szemben, illetve 
ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
intézkedés ellentétes az uniós joggal, a 
Bizottság haladéktalanul egyeztetést 
kezdeményez az érintett tagállammal és az 
üzemeltetővel vagy üzemeltetőkkel, és 
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság a 65. cikk 
(5) bekezdésében említett értesítéstől 
számított 9 hónapon belül határoz arról, 
hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, és 
erről értesíti az érintett tagállamot.

(1) Amennyiben valamely tagállam a 
65. cikk (5) bekezdésében említett értesítés 
kézhezvételét követő három hónapon belül 
kifogást emel valamely más tagállam által 
elfogadott intézkedéssel szemben, illetve 
ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az 
intézkedés ellentétes az uniós joggal, a 
Bizottság haladéktalanul egyeztetést 
kezdeményez az érintett tagállammal és az 
üzemeltetővel vagy üzemeltetőkkel, és 
értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság a 65. cikk 
(5) bekezdésében említett értesítéstől 
számított három hónapon belül határoz 
arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-
e, és erről értesíti az érintett tagállamot.

Or. en
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Módosítás 249

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
indokoltnak ítélik meg, valamennyi 
tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő MI-
rendszert kivonják a piacáról, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti 
intézkedést indokolatlannak ítélik, az 
érintett tagállam visszavonja az 
intézkedést.

(2) Amennyiben a nemzeti intézkedést 
indokoltnak ítélik meg, valamennyi 
tagállam megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő MI-
rendszert haladéktalanul kivonják a 
piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot 
és a Testületet. Ha a nemzeti intézkedést 
indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam 
visszavonja az intézkedést.

Or. en

Módosítás 250

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam 
piacfelügyeleti hatósága a 65. cikk szerinti 
értékelés elvégzését követően megállapítja, 
hogy bár az adott MI-rendszer megfelel 
ennek a rendeletnek, mégis kockázatot 
jelent a személyek egészségére vagy 
biztonságára, az alapvető jogok védelmét 
célzó uniós vagy nemzeti jog szerinti 
kötelezettségeknek való megfelelésre vagy 
a közérdek védelmének egyéb 
szempontjaira, akkor – a kockázat 
jellegétől függően – felszólítja az érintett 
üzemeltetőt, hogy vagy tegyen meg 
minden megfelelő intézkedést annak 
biztosítására, hogy az érintett MI-rendszer 
a forgalomba hozatalkor vagy üzembe 
helyezéskor már ne jelentsen kockázatot, 
vagy vonja ki a forgalomból az MI-
rendszert vagy észszerű időn belüli vonja 
vissza azt, az előírásoknak megfelelően.

(1) Amennyiben egy tagállam 
piacfelügyeleti hatósága a 65. cikk szerinti 
értékelésnek a 64. cikk (3) bekezdésében 
említett nemzeti illetékes hatósággal teljes 
együttműködésben történő elvégzését 
követően megállapítja, hogy bár az adott 
MI-rendszer megfelel ennek a rendeletnek, 
mégis kockázatot jelent a személyek 
egészségére vagy biztonságára, az alapvető 
jogok vagy az EUSZ 2. cikkében foglalt 
uniós értékek védelmét célzó uniós vagy 
nemzeti jog szerinti kötelezettségeknek 
való megfelelésre vagy a közérdek 
védelmének egyéb szempontjaira, akkor – 
a kockázat jellegétől függően – felszólítja 
az érintett üzemeltetőt, hogy vagy tegyen 
meg minden megfelelő intézkedést annak 
biztosítására, hogy az érintett MI-rendszer 
a forgalomba hozatalkor vagy üzembe 
helyezéskor már ne jelentsen kockázatot, 



PE731.563v01-00 136/170 PR\1254442HU.docx

HU

vagy vonja ki a forgalomból az MI-
rendszert vagy észszerű időn belüli vonja 
vissza azt, az előírásoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 251

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot és a többi 
tagállamot. A tájékoztatás tartalmazza az 
összes rendelkezésre álló adatot, különösen 
az érintett MI-rendszer azonosításához 
szükséges adatokat, az MI-rendszer 
származását és ellátási láncát, a felmerülő 
kockázat jellegét, valamint a meghozott 
nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát.

(3) A tagállam haladéktalanul 
tájékoztatja a Bizottságot, a Testületet és a 
többi tagállamot. A tájékoztatás 
tartalmazza az összes rendelkezésre álló 
adatot, különösen az érintett MI-rendszer 
azonosításához szükséges adatokat, az MI-
rendszer származását és ellátási láncát, a 
felmerülő kockázat jellegét, valamint a 
meghozott nemzeti intézkedések jellegét és 
időtartamát.

Or. en

Módosítás 252

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság határozatának 
címzettjei a tagállamok.

(5) A Bizottság határozatának 
címzettjei a tagállamok. A Bizottság 
haladéktalanul közli a határozatot a 
tagállamokkal és az érintett 
üzemeltetőkkel.

Or. en
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Módosítás 253

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a megfelelőségi jelölést a 49. cikket 
megsértő módon helyezték el;

a) a CE-jelölést a 49. cikket megsértő 
módon helyezték el;

Or. en

Módosítás 254

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megfelelőségi jelölést nem 
helyezték el;

b) a CE-jelölést nem helyezték el;

Or. en

Módosítás 255

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a műszaki dokumentáció nem áll 
rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 256

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az uniós adatbázisba való 
regisztrációt nem végezték el.

Or. en

Módosítás 257

Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett meg nem felelés továbbra is 
fennáll, az érintett tagállam minden 
megfelelő intézkedést megtesz a nagy 
kockázatú MI-rendszer forgalmazásának 
korlátozása vagy betiltása céljából, vagy 
gondoskodik annak visszahívásáról vagy 
piaci forgalomból történő kivonásáról.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett meg nem felelés továbbra is 
fennáll, az érintett tagállam minden 
megfelelő intézkedést megtesz a nagy 
kockázatú MI-rendszer forgalmazásának 
korlátozása vagy betiltása céljából, vagy 
haladéktalanul gondoskodik annak 
visszahívásáról vagy piaci forgalomból 
történő kivonásáról. Az érintett tagállam 
haladéktalanul tájékoztatja a Testületet a 
meg nem felelésről és a meghozott 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 258

Rendeletre irányuló javaslat
VIII cím – 3 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. fejezet
Az uniós szintű végrehajtásra vonatkozó 

különös szabályok

Or. en
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Indokolás

A szöveg új fejezettel egészül ki, amely meghatározza a rendelet végrehajtásába történő 
bizottsági beavatkozás feltételeit. Ennek előre kell kerülnie, lefedve a 68a–68i. cikket.

Módosítás 259

Rendeletre irányuló javaslat
68 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68a. cikk
A Bizottság beavatkozása és az eljárás 

megindítása
(1) A Bizottság a Testület ajánlására 
eljárva vagy saját kezdeményezésére 
eljárást indíthat a 67e. és 71. cikk szerinti 
határozatok esetleges elfogadása céljából 
a következő esetekben:
a) a Bizottságnak vagy a Testületnek 
elegendő oka van azt feltételezni, hogy 
valamely MI-rendszer oly módon sérti ezt 
a rendeletet, hogy az kiterjedt jogsértésnek 
vagy uniós dimenzióval rendelkező 
kiterjedt jogsértésnek minősül;
b) a Bizottságnak vagy a Testületnek 
elegendő oka van azt feltételezni, hogy egy 
érintett MI-rendszer olyan kockázatot 
jelent, amely legalább 45 millió polgárt 
érint vagy érinthet az Unióban;
c) valamely MI-rendszer feltehetően 
két vagy több tagállamban megsértette e 
rendelet bármely rendelkezését, és az 
érintett tagállamok illetékes nemzeti 
felügyeleti hatóságai semmiféle 
intézkedést nem hoztak.
(2) Amennyiben a Bizottság az (1) 
bekezdés szerinti eljárás megindításáról 
határoz, értesíti a Testületet és az érintett 
üzemeltetőket. Az említett értesítés alapján 
az érintett tagállam nemzeti felügyeleti 
hatósága – a Bizottság kérésére hozott 
egyéb intézkedések sérelme nélkül – a 
továbbiakban nem hozhat vizsgálati vagy 
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végrehajtási intézkedéseket az érintett 
üzemeltetővel szemben.
(3) A nemzeti felügyeleti hatóság 
tájékoztatását követően haladéktalanul 
továbbítja a Bizottságnak a következőket:
a) minden olyan információ, amely a 
jogsértés vagy adott esetben a feltételezett 
jogsértés vonatkozásában az említett 
nemzeti felügyeleti hatóság, valamint a 
Testület és az érintett üzemeltető közötti 
információcsere tárgyát képezte;
b) adott esetben az említett nemzeti 
felügyeleti hatóságnak a jogsértéssel vagy 
adott esetben a feltételezett jogsértéssel 
kapcsolatos ügyirata;
c) bármely egyéb olyan, az említett 
nemzeti felügyeleti hatóság birtokában 
lévő információ, amely releváns lehet a 
Bizottság által indított eljárás 
szempontjából.
(4) A Bizottság az e cikk szerinti 
feladatainak ellátása céljából független 
külső szakértőket és könyvvizsgálókat is 
felkérhet, hogy segítsék feladatai 
ellátásában, valamint bocsássák 
rendelkezésére szakértelmüket vagy 
szaktudásukat.

Or. en

Módosítás 260

Rendeletre irányuló javaslat
68 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68b. cikk
A Bizottság vizsgálati és végrehajtási 

hatásköre
(1) A Bizottság a 68a. cikk szerinti 
feladatainak ellátása érdekében a 
következő vizsgálati és végrehajtási 
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hatáskörökkel rendelkezik:
a) előírhatja az MI-rendszer 
szolgáltatói vagy felhasználói számára, 
hogy bocsássák rendelkezésére az MI-
rendszer megfelelőségére és műszaki 
aspektusaira vonatkozó dokumentumokat, 
műszaki leírásokat, adatokat és 
információkat bármilyen formában vagy 
formátumban és az adathordozótól vagy 
az említett dokumentumok, műszaki 
leírások, adatok vagy információk tárolási 
helyétől függetlenül, valamint másolatot 
készíthet vagy szerezhet be azokról;
b) a 64. cikkel összhangban 
hozzáférhet az MI-rendszerrel és annak 
működésével kapcsolatos adatokhoz és 
dokumentumokhoz;
c) a 68d. cikkel összhangban 
előírhatja az MI-rendszer szolgáltatói 
vagy felhasználói számára, hogy 
bocsássák rendelkezésére a vonatkozó 
információkat;
d) a 68f. cikkel összhangban előre be 
nem jelentett helyszíni és távoli 
ellenőrzéseket, valamint fizikai 
ellenőrzéseket végezhet;
e) a 68e. cikkel összhangban 
meghallgatást folytathat le;
f) a meg nem felelések megállapítása 
és megszüntetése érdekében saját 
kezdeményezésre vizsgálatot indíthat;
g) a 68h. cikkel összhangban 
utasíthatja az MI- rendszer szolgáltatóit és 
felhasználóit, hogy hozzanak megfelelő 
intézkedéseket a meg nem felelés 
megszüntetésére vagy a kockázat 
kiküszöbölésére, és a 68i. cikkel 
összhangban ideiglenes intézkedéseket 
fogadhat el e tekintetben;
h) a 68h. cikkel összhangban 
megfelelő intézkedéseket hozhat.
i) a 71. cikkel összhangban szankciót 
állapíthat meg.
(2) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
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feladatainak ellátása érdekében bármely 
információt, dokumentumot, 
megállapítást, nyilatkozatot vagy 
hírszerzési információt felhasználhat 
bizonyítékként vizsgálataihoz, függetlenül 
attól, hogy milyen formában és milyen 
adathordozón tárolják azokat.
(3) A Bizottság feladatainak ellátása 
során figyelembe veszi az érintett 
üzemeltetőnek az (EU) 2019/1020 rendelet 
18. cikke szerinti eljárási jogait.

Or. en

Módosítás 261

Rendeletre irányuló javaslat
68 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68c. cikk
A Bizottság és a nemzeti illetékes 

hatóságok közötti együttműködés és 
információcsere

(1) A Bizottság és a nemzeti felügyeleti 
hatóság szorosan együttműködik.
(2) A Bizottság szorosan és 
folyamatosan együttműködik azon 
tagállamok nemzeti illetékes hatóságaival 
és nemzeti felügyeleti hatóságával, 
amelyektől észrevételeket és tájékoztatást 
szerez be.
(3) A Bizottság és a tagállamok 
nemzeti felügyeleti hatóságai jogosultak 
egymásnak bármely tényszerű vagy jogi 
tájékoztatást megadni, és azokat 
bizonyítékként felhasználni, ideértve a 
bizalmas jellegű információt is. Ennek 
során, a 70. cikkel összhangban 
tiszteletben tartják az információk 
bizalmas jellegét.

Or. en
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Módosítás 262

Rendeletre irányuló javaslat
68 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68d. cikk
A Bizottság információkérési hatásköre

(1) A Bizottság az e fejezet értelmében 
ráruházott feladatok ellátása érdekében 
előírhatja az érintett üzemeltető számára, 
aki birtokában van vagy feltehetőleg 
birtokában van a feltételezett jogsértéssel 
vagy adott esetben a jogsértéssel 
kapcsolatos információknak, beleértve a 
43. cikkben említett 
megfelelőségértékelést végző szervezeteket 
is, hogy észszerű határidőn belül, ami 
nem több mint 15 nap, bocsássa 
rendelkezésre ezeket az információkat.
(2) Az egyszerű információkérésnek az 
érintett üzemeltető részére történő 
megküldésekor a Bizottság közli a kérelem 
jogalapját és célját, meghatározza, milyen 
információra van szükség, és 
meghatározza azt a határidőt, amelyen 
belül az információt be kell nyújtani, és 
utal azokra a szankciókra, amelyeket a 
hiányos vagy félrevezető 
információnyújtás esetére a 71. cikk előír.
(3) Amennyiben a Bizottság olyan 
határozatot fogad el, amelyben 
információszolgáltatásra kötelezi az 
érintett üzemeltetőt, megjelöli kérelmének 
jogalapját és célját, meghatározza a kért 
információt és az információ benyújtására 
nyitva álló határidőt. Feltünteti továbbá a 
71. cikkben előírt szankciókat. Hivatkozik 
ezenkívül a határozatnak az Európai Unió 
Bírósága általi felülvizsgálatához való 
jogra is.
(4) Az érintett üzemeltető és a 
jogszabály által a képviseletére 
felhatalmazott személyek rendelkezésre 
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bocsátják a kért információkat.
(5) A Bizottság haladéktalanul 
továbbítja az egyszerű kérelem vagy a 
határozat egy példányát azon tagállam 
nemzeti felügyeleti hatóságának, ahol az 
érintett üzemeltető üzleti tevékenységének 
fő helye vagy jogi képviselője található.

Or. en

Módosítás 263

Rendeletre irányuló javaslat
68 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68e. cikk
A Bizottság meghallgatás lefolytatására és 

nyilatkozatok felvételére vonatkozó 
hatásköre

A Bizottság a 68a. cikk értelmében 
ráruházott feladatok ellátása érdekében, 
beleegyezésüktől függően bármely 
természetes vagy jogi személyt 
meghallgathat a feltételezett jogsértéssel 
vagy adott esetben a jogsértéssel 
kapcsolatban indított vizsgálat tárgyára 
vonatkozó információgyűjtés céljából.

Or. en

Módosítás 264

Rendeletre irányuló javaslat
68 f cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68f. cikk
A Bizottság ellenőrzési hatásköre

(1) A Bizottság az e rendeletben 
ráruházott feladatok ellátása érdekében 
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minden szükséges ellenőrzést lefolytathat. 
A Bizottság különösen MI-rendszerekkel 
kapcsolatos mintákat szerezhet be, többek 
között távoli ellenőrzések révén, 
visszafejtheti az MI-rendszereket, 
hozzáférhet az MI-rendszerhez és az MI-
rendszer által használt adatkészletekhez és 
algoritmusokhoz és tesztelheti azokat, 
valamint szükség esetén hozzáférést 
kérhet a forráskódhoz.
(2) A Bizottság által az ellenőrzés 
lefolytatására felhatalmazott tisztviselők 
és más kísérő személyek felhatalmazást 
kapnak arra, hogy:
a) bármely olyan helyiségbe 
belépjenek, amelyet a szolgáltató vagy a 
felhasználó az MI-rendszerrel kapcsolatos 
célokra használ;
b) az MI-rendszerrel kapcsolatos 
bármely dokumentumot vagy 
nyilvántartást megvizsgáljanak, 
függetlenül attól, hogy az említett 
dokumentumot vagy nyilvántartást milyen 
adathordozón tárolják;
c) bármilyen formában elkészítsék 
vagy megszerezzék az említett 
dokumentumok vagy nyilvántartások 
másolatát vagy kivonatát;
d) magyarázatot kérjenek a 
szolgáltató vagy a felhasználó bármely 
képviselőjétől az ellenőrzés tárgyához és 
céljához kapcsolódó tényről vagy 
dokumentumról, és rögzítsék a kapott 
válaszokat;
(3) A Bizottság által az ellenőrzés 
lefolytatására felhatalmazott tisztviselők 
és más kísérő személyek hatáskörüket 
írásbeli meghatalmazás felmutatásával 
gyakorolják, amely meghatározza a 
vizsgálat tárgyát és célját, valamint a 71. 
cikkben arra az esetre meghatározott 
szankciókat, ha a kért dokumentumokat 
hiányosan nyújtják be, vagy ha a feltett 
kérdésekre adott válaszok pontatlanok 
vagy félrevezetők.
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(4) Az MI-rendszerek szolgáltatói és 
felhasználói alávetik magukat a Bizottság 
határozatában elrendelt ellenőrzéseknek.
(5) A Bizottság tájékoztatja az érintett 
tagállam vagy tagállamok nemzeti 
felügyeleti hatóságát vagy hatóságait.

Or. en

Módosítás 265

Rendeletre irányuló javaslat
68 g cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68g. cikk
Meg nem felelés

(1) A Bizottság meg nem felelési 
határozatot fogad el, ha megállapítja, 
hogy az érintett üzemeltető nem felel meg 
e rendelet egy vagy több vonatkozó 
rendelkezésének.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása előtt a Bizottság közli előzetes 
megállapításait az érintett üzemeltetővel. 
A Bizottság az előzetes megállapításaiban 
ismerteti a mérlegelt intézkedéseket, illetve 
azt, hogy szerinte az érintett 
üzemeltetőnek milyen intézkedéseket 
kellene tennie az előzetes megállapítások 
hatékony figyelembevétele érdekében.
(3) Az (1) bekezdés értelmében 
elfogadott határozatban a Bizottság 
elrendeli, hogy az érintett üzemeltető 
észszerű határidőn belül tegye meg az 
említett határozatnak való megfelelés 
biztosításhoz szükséges intézkedéseket, és 
nyújtson tájékoztatást azokról az 
intézkedésekről, amelyeket az üzemeltető a 
határozatnak való megfelelés érdekében 
kíván hozni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti határozat 
végrehajtását követően az érintett 
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üzemeltető a Bizottság rendelkezésére 
bocsátja az említett határozatnak való 
megfelelés biztosítása érdekében tett 
intézkedések leírását.
(5) Amennyiben az üzemeltető 
elmulasztja megtenni a (3) bekezdésben 
említett intézkedéseket, vagy ha a meg 
nem felelés vagy a kockázat továbbra is 
fennáll, a Bizottság megfelelő 
intézkedéseket hoz, ideértve az érintett 
MI-rendszer forgalomba hozatalának, 
üzembe helyezésének vagy használatának 
megtiltását vagy korlátozását.
(6) Amennyiben a Bizottság 
megállapítja, hogy az (1) bekezdésben 
szereplő feltételek nem teljesültek, a 
vizsgálatot lezáró határozatot fogad el.

Or. en

Módosítás 266

Rendeletre irányuló javaslat
68 h cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68h. cikk
Ideiglenes intézkedések

(1) Az esetlegesen a 68h. cikk 
értelmében vett meg nem felelési 
határozat elfogadásával járó eljárások 
összefüggésében, az egyéneket 
veszélyeztető súlyos kár kockázata miatt 
felmerülő sürgős esetben a Bizottság 
határozatot fogad el, amelyben ideiglenes 
intézkedéseket rendel el az érintett 
üzemeltető ellen a prima facie 
megállapított jogsértés alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bizottsági 
határozat határozott időre szól, és 
amennyiben szükséges és helyénvaló, 
megújítható.
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Or. en

Módosítás 267

Rendeletre irányuló javaslat
68 i cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68i. cikk
A határozatok közzététele

(1) A Bizottság közzéteszi a 68h. és 
68i. cikk alapján elfogadott határozatait, 
feltüntetve a címzettek nevét és a 
határozatok lényegi tartalmát, beleértve a 
71. cikk alapján kiszabott szankciókat is.
(2) A közzététel során figyelembe kell 
venni az érintett üzemeltető jogait és jogos 
érdekeit.

Or. en

Módosítás 268

Rendeletre irányuló javaslat
VIII cím – 3 b fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. fejezet
Jogorvoslati lehetőségek

Or. en

Indokolás

Helyénvaló egy, a jogorvoslati lehetőségekről szóló új fejezet létrehozása. Ennek a 68j. és 
68k. cikk elé kell kerülnie.
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Módosítás 269

Rendeletre irányuló javaslat
68 j cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68j. cikk
Panaszok benyújtásának joga

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
MI-rendszer által érintett természetes 
személyeknek vagy természetes személyek 
csoportjainak jogukban áll, hogy a 
szokásos tartózkodási helyük, 
munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés 
helye szerinti tagállam nemzeti felügyeleti 
hatóságánál panaszt emeljenek az említett 
MI-rendszer szolgáltatóival vagy 
felhasználóival szemben, ha úgy vélik, 
hogy az egészséghez és a biztonsághoz 
való jogukat vagy az alapvető jogaikat 
megsértették.
(2) A természetes személyeknek vagy a 
természetes személyek csoportjainak joguk 
van ahhoz, hogy a panaszkezelési eljárás 
során és a nemzeti felügyeleti hatóság 
által a panaszuk eredményeként 
lefolytatott vizsgálatok keretében 
meghallgassák őket.
(3) A nemzeti felügyeleti hatóság, 
amelyhez a panaszt benyújtották, 
tájékoztatja a panaszost a panaszával 
kapcsolatos fejleményekről és annak 
eredményéről. A nemzeti felügyeleti 
hatóság minden szükséges intézkedést 
megtesz a hozzá beérkezett panaszok 
kivizsgálása érdekében, és a panasz 
beérkezésétől számított három hónapon 
belül előzetes választ ad a panaszosnak, 
megjelölve az általa megtenni kívánt 
intézkedéseket és az eljárás esetleges 
további lépéseit.
(4) A nemzeti felügyeleti hatóság 
haladéktalanul, de legkésőbb a panasz 
benyújtásától számított hat hónapon belül 
határoz a panaszról, beleértve a 68k. cikk 
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szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét is.

Or. en

Módosítás 270

Rendeletre irányuló javaslat
68 k cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68k. cikk
A nemzeti felügyeleti hatósággal szembeni 
hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1) Az egyéb közigazgatási vagy 
bíróságon kívüli jogorvoslat sérelme 
nélkül a természetes és jogi személyeknek, 
illetve a természetes vagy jogi személyek 
csoportjainak joguk van a hatékony 
bírósági jogorvoslathoz a nemzeti 
felügyeleti hatóság rájuk vonatkozó, 
jogilag kötelező erejű határozataival 
szemben.
(2) Az egyéb közigazgatási vagy 
bíróságon kívüli jogorvoslat sérelme 
nélkül a természetes és jogi személyeknek, 
valamint a természetes vagy jogi 
személyek csoportjainak joguk van a 
hatékony bírósági jogorvoslathoz, ha a 
nemzeti felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal, vagy három 
hónapon belül nem tájékoztatja a 
panaszost a benyújtott panasszal 
kapcsolatos fejleményekről vagy annak 
előzetes eredményéről a 68a. cikk (3) 
bekezdésével összhangban, illetve nem 
tesz eleget a 68a. cikk (4) bekezdése 
szerinti kötelezettségének, amely szerint 
hat hónapon belül végleges határozatot 
kell hoznia a panaszról, vagy a 65. cikk 
szerinti kötelezettségeinek.
(3) A nemzeti felügyeleti hatósággal 
szembeni eljárást a hatóság székhelye 
szerinti tagállam bírósága előtt kell 
megindítani.
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Or. en

Módosítás 271

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e rendelet hatékony végrehajtása, 
különösen az ellenőrzések, a vizsgálatok és 
az auditok tekintetében; c) köz- és 
nemzetbiztonsági érdekek;

b) e rendelet hatékony végrehajtása, 
különösen az ellenőrzések, a vizsgálatok és 
az auditok tekintetében;

Or. en

Módosítás 272

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) köz- és nemzetbiztonsági érdekek;

Or. en

Módosítás 273

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság, a Testület, a nemzeti 
illetékes hatóságok és az e rendelet 
alkalmazásában érintett bejelentett 
szervezetek hatékony kiberbiztonsági és 
szervezeti intézkedéseket vezetnek be a 
feladataik és tevékenységeik végzése során 
szerzett információk és adatok 
biztonságnak és bizalmas jellegének 
megóvása érdekében.
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Or. en

Módosítás 274

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés sérelme nélkül a nemzeti 
illetékes hatóságok között, valamint a 
nemzeti illetékes hatóságok és a Bizottság 
között bizalmas alapon megosztott 
információk nem hozhatók nyilvánosságra 
a kibocsátó nemzeti illetékes hatósággal és 
a felhasználóval folytatott előzetes 
egyeztetés nélkül, amennyiben a III. 
melléklet 1., 6. és 7. pontjában említett 
nagy kockázatú MI-rendszereket a 
bűnüldöző, bevándorlási vagy 
menekültügyi hatóságok használják, ha az 
ilyen adatközlés veszélyeztetné a 
közbiztonsági és nemzetbiztonsági 
érdekeket.

Az (1) és (1a) bekezdés sérelme nélkül a 
nemzeti illetékes hatóságok között, 
valamint a nemzeti illetékes hatóságok és a 
Bizottság között bizalmas alapon 
megosztott információk nem hozhatók 
nyilvánosságra a kibocsátó nemzeti 
illetékes hatósággal és a felhasználóval 
folytatott előzetes egyeztetés nélkül, 
amennyiben a III. melléklet 1., 6. és 7. 
pontjában említett nagy kockázatú MI-
rendszereket a bűnüldöző, bevándorlási 
vagy menekültügyi hatóságok használják, 
ha az ilyen adatközlés veszélyeztetné a 
közbiztonsági és nemzetbiztonsági 
érdekeket.

Or. en

Módosítás 275

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és a (2) bekezdés nem érinti 
a Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
bejelentett szervezeteknek az 
információcserére és a figyelmeztetések 
terjesztésére vonatkozó jogait és 
kötelezettségeit, sem pedig az érintett 
feleknek a tagállami büntetőjog alapján 
fennálló információszolgáltatási 
kötelezettségét.

(3) Az (1), (1a) és (2) bekezdés nem 
érinti a Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
bejelentett szervezeteknek az 
információcserére és a figyelmeztetések 
terjesztésére vonatkozó jogait és 
kötelezettségeit, sem pedig az érintett 
feleknek a tagállami büntetőjog alapján 
fennálló információszolgáltatási 
kötelezettségét.

Or. en
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Módosítás 276

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság és a tagállamok 
szükség esetén megoszthatnak bizalmas 
információkat azon harmadik országok 
szabályozó hatóságaival, amelyekkel a 
bizalmas kezelésre vonatkozó, megfelelő 
mértékű titoktartást biztosító kétoldalú 
vagy többoldalú megállapodást kötöttek.

(4) A Bizottság és a tagállamok, 
amennyiben feltétlenül szükséges, 
megoszthatnak bizalmas információkat 
azon harmadik országok szabályozó 
hatóságaival, amelyekkel a bizalmas 
kezelésre vonatkozó, megfelelő mértékű 
titoktartást biztosító kétoldalú vagy 
többoldalú megállapodást kötöttek.

Or. en

Módosítás 277

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szankciók Szankciók és pénzbírságok

Or. en

Módosítás 278

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok e szabályokról és 
intézkedésekről tájékoztatják a Bizottságot, 
és haladéktalanul értesítik az ezeket érintő 
minden későbbi módosításról.

(2) A tagállamok e szabályokról és 
intézkedésekről tájékoztatják a Bizottságot 
és a Testületet, és haladéktalanul értesítik 
az ezeket érintő minden későbbi 
módosításról.

Or. en
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Módosítás 279

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A VIII. cím 4. fejezetével 
összhangban a Bizottság határozatot 
fogadhat el, amelyben a (3)-(6) bekezdés 
alapján pénzbírságot szab ki a nagy 
kockázatú MI-rendszerek szolgáltatóira és 
felhasználóira.

Or. en

Módosítás 280

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A (8a) bekezdésben foglaltakon 
túlmenően a Bizottság határozatot 
fogadhat el, amelyben az előző pénzügyi 
év teljes forgalmának 2%-áig terjedő 
pénzbírságot szab ki az érintett 
üzemeltetőre, ha az üzemeltető 
szándékosan vagy gondatlanságból:
a) nem szolgáltat információt a 
Bizottságnak a bizottsági határozatban 
megállapított határidőig;
b) nem helyesbíti a személyzete 
valamely tagja által adott helytelen, 
hiányos vagy félrevezető információkat a 
bizottsági határozatban megállapított 
határidőig, vagy nem ad vagy megtagadja 
a teljes körű tájékoztatást;
c) nem veti alá magát a 68f. cikk 
szerinti távoli vagy helyszíni 
ellenőrzésnek.

Or. en
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Módosítás 281

Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 8 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A Bizottság és a nemzeti felügyeleti 
hatóságok évente jelentést küldenek a 
Testületnek az e cikk alapján adott évben 
kiszabott pénzbírságokról.

Or. en

Módosítás 282

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikk szerint kiszabott bírságok 
révén beszedett összegek az Unió általános 
költségvetésének bevételét képezik.

(6) Az e cikk szerint kiszabott bírságok 
révén beszedett összegek hozzájárulnak az 
Unió általános költségvetéséhez.

Or. en

Módosítás 283

Rendeletre irányuló javaslat
72 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az európai adatvédelmi biztos 
évente tájékoztatja a Testületet az e cikk 
alapján kiszabott pénzbírságokról.

Or. en
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Módosítás 284

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépését követően évente egyszer 
megvizsgálja, hogy szükség van-e a III. 
mellékletben szereplő jegyzék 
módosítására.

(1) A Bizottság e rendelet 
hatálybalépését követően évente egyszer, 
valamint a Testület ajánlását követően 
rendszeresen megvizsgálja, hogy szükség 
van-e a III. mellékletben szereplő jegyzék 
módosítására.

Or. en

Módosítás 285

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [e rendelet 
alkalmazásának a 85. cikk (2) 
bekezdésében említett kezdőnapját követő 
három évvel]-ig, majd azt követően 
négyévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 
értékeléséről és felülvizsgálatáról. E 
jelentéseket nyilvánosságra kell hozni.

(2) A Bizottság [e rendelet 
alkalmazásának a 85. cikk (2) 
bekezdésében említett kezdőnapját követő 
két évvel]-ig, majd azt követően kétévente 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről és 
felülvizsgálatáról. E jelentéseket 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 286

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság az (1)–(4) bekezdésben 
említett értékelések és felülvizsgálatok 
során figyelembe veszi a Testület, az 
Európai Parlament, a Tanács és az egyéb 

(6) A Bizottság az (1)–(4) bekezdésben 
említett értékelések és felülvizsgálatok 
során figyelembe veszi a Testület, az 
Európai Parlament, a Tanács, az 
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érintett szervek vagy források álláspontját 
és megállapításait.

esélyegyenlőségi szervek és az egyéb 
érintett szervek vagy források álláspontját 
és megállapításait, valamint konzultációt 
folytat az érintett külső érdekeltekkel, 
különösen azokkal, akiket az MI-
rendszerek érinthetnek, az érdekeiket 
képviselő szervezetekkel, a tudományos 
körökkel, a szociális partnerekkel és a 
civil társadalommal.

Or. en

Módosítás 287

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a közúti forgalom irányításában és 
működtetésében, valamint a víz-, gáz-, 
fűtési és villamosenergia-szolgáltatás 
során biztonsági alkatrészként használt MI-
rendszerek.

a) a közúti forgalom irányításában és 
működtetésében, valamint a víz-, gáz-, 
fűtési, villamosenergia- és 
internetszolgáltatás során biztonsági vagy 
védelmi alkatrészként használt MI-
rendszerek.

Or. en

Módosítás 288

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az oktatási és szakképzési 
intézmények hallgatóinak értékelésére, 
valamint az oktatási intézményekbe való 
felvételhez általában szükséges tesztek 
résztvevőinek értékelésére szolgáló MI-
rendszerek.

b) az oktatási és szakképzési 
intézmények hallgatóinak értékelésére, 
valamint az oktatási intézményekbe való 
felvételhez általában szükséges tesztek 
résztvevőinek értékelésére, a tanulási 
célok meghatározására és a személyre 
szabott tanulási feladatok diákoknak 
történő kiosztására szolgáló MI-
rendszerek.
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Or. en

Módosítás 289

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan MI-rendszerek, amelyeket a 
gyermekek oly módon használnak, ami 
jelentős hatással van személyes 
fejlődésükre, többek között a személyre 
szabott oktatás, illetve a kognitív vagy 
érzelmi fejlesztésük révén.

Or. en

Módosítás 290

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a természetes személyek 
hitelképességének értékelésére vagy 
hitelpontszámuk megállapítására szolgáló 
MI-rendszerek, kivéve a kis méretű 
szolgáltatók által saját használatra 
üzembe helyezett MI-rendszereket;

b) a természetes személyek 
hitelképességének értékelésére vagy 
hitelpontszámuk megállapítására szolgáló 
MI-rendszerek;

Or. en

Módosítás 291

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan MI-rendszerek, amelyek 
célja a természetes személyek egészség- és 
életbiztosításra való jogosultságára 
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vonatkozó döntések meghozatala vagy 
segítségnyújtás az ilyen döntések 
meghozatalában;

Or. en

Módosítás 292

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 5 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan MI-rendszerek, amelyeket a 
vészhelyzeti első reagálási szolgáltatások – 
többek között tűzoltók és orvosi 
segítségnyújtás – biztosítására vagy a 
kiküldésük elsőbbségének megállapítására 
használnak.

c) olyan MI-rendszerek, amelyeket 
természetes személyek segélyhívásainak 
értékelésére és osztályozására vagy a 
vészhelyzeti első reagálási szolgáltatások – 
többek között rendőri és bűnüldöző 
szervek, tűzoltók és orvosi segítségnyújtás 
– biztosítására vagy a kiküldésük 
elsőbbségének megállapítására, valamint a 
sürgősségi betegellátásban alkalmazott 
betegosztályozási rendszerekhez 
használnak;

Or. en

Módosítás 293

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan MI-rendszerek, amelyeket a 
bűnüldöző hatóságok a természetes 
személyekre vonatkozó egyedi 
kockázatértékelések elvégzésére 
használnak annak értékelése céljából, 
hogy egy természetes személy milyen 
kockázatot jelenthet a bűncselekmény 
elkövetése vagy újbóli elkövetése, illetve a 
bűncselekmények esetleges áldozatává 
válás szempontjából;

törölve
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Or. en

Indokolás

A prediktív rendészet az 5. cikkbe került.

Módosítás 294

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés– 6 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) olyan MI-rendszerek, amelyeket a 
bűnüldöző hatóságok a természetes 
személyekre vonatkozó, az (EU) 2016/680 
irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerinti 
profilalkotás alapján vagy természetes 
személyek vagy csoportok személyiségbeli 
jellemzőinek és tulajdonságainak vagy 
múltbeli bűnöző magatartásának 
értékelése alapján tényleges vagy 
potenciális bűncselekmények 
előfordulásának vagy megismétlődésének 
előrejelzésére használnak;

törölve

Or. en

Indokolás

A prediktív rendészetet az 5. cikkbe került.

Módosítás 295

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan MI-rendszerek, amelyeket 
politikai pártok, politikai jelöltek és 
hatóságok vagy azok nevében használnak 
a természetes személyek helyi, nemzeti 
vagy európai parlamenti választásokon 
leadott szavazatának befolyásolása 
céljából;
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Módosítás 296

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 8 pont – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) olyan MI-rendszerek, amelyek a 
helyi, nemzeti vagy európai parlamenti 
választásokon a szavazólapok 
feldolgozására vagy számlálására 
szolgálnak;

Or. en

Módosítás 297

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Egyéb alkalmazások:
a) olyan MI-rendszerek, amelyek 
korlátozott emberi input alapján olyan 
összetett szöveges tartalmak, például 
újságcikkek, véleménycikkek, regények, 
forgatókönyvek és tudományos cikkek 
létrehozására szolgálnak, amelyek egy 
személy számára megtévesztő módon 
ember által létrehozottnak és eredetinek 
tűnhetnek;
b) olyan MI-rendszerek, amelyeket 
létező természetes személyekre 
érzékelhetően hasonlító audio- vagy 
videotartalmak generálására vagy 
manipulálására használnak oly módon, 
ami jelentősen torzítja vagy meghamisítja 
az eredeti helyzetet, jelentést, tartalmat 
vagy kontextust, és ami egy személy 
számára megtévesztő módon eredetinek 
tűnhet.
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Módosítás 298

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) használati utasítás a felhasználó 
számára, illetve adott esetben telepítési 
utasítások;

g) a 13. cikk (2) és (3) bekezdése 
szerinti használati utasítás a felhasználó 
számára, illetve adott esetben telepítési 
utasítások;

Or. en

Módosítás 299

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az MI-rendszer működésének 
leírása és példák azokra a reprezentatív 
felhasználási esetekre, amelyre az MI-
rendszer szolgál;

Or. en

Módosítás 300

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) adott esetben a nagy kockázatú 
MI-rendszer megfelelő működéséhez 
elvárt bemeneti változóknak és a bemeneti 
adatok elvárt minőségének részletes és 
könnyen érthető leírása;
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Módosítás 301

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a rendszer fő optimalizálási 
céljának vagy céljainak részletes és 
könnyen érthető leírása;

Or. en

Módosítás 302

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) a nagy kockázatú MI-rendszer 
elvárt kimenetének és elvárt kimeneti 
minőségének részletes és könnyen érthető 
leírása;

Or. en

Módosítás 303

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ge) a nagy kockázatú MI-rendszer 
kimenetének értelmezésére vonatkozó 
utasítások részletes és könnyen érthető 
leírása;

Or. en
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Módosítás 304

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – g f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gf) példák azokra a forgatókönyvekre, 
amelyek tekintetében a rendszer nem 
használható.

Or. en

Módosítás 305

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. az olyan, részben vagy egészben 
alkalmazott harmonizált szabványok 
jegyzéke, amelyek hivatkozása megjelent 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 
amennyiben nem került sor ilyen 
harmonizált szabványok alkalmazására, a 
III. cím 2. fejezetében meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében alkalmazott megoldások 
részletes leírása, beleértve az egyéb 
releváns szabványok és műszaki előírások 
jegyzékét;

6. az olyan, részben vagy egészben 
alkalmazott harmonizált szabványok 
jegyzéke, amelyek hivatkozása megjelent 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában; 
amennyiben nem került sor ilyen 
harmonizált szabványok alkalmazására, a 
III. cím 2. fejezetében meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében alkalmazott megoldások 
részletes leírása, beleértve az egységes 
előírások vagy az egyéb releváns 
szabványok és műszaki előírások 
jegyzékét;

Or. en

Módosítás 306

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. amennyiben valamely MI-rendszer 
személyes adatok kezelését foglalja 
magában, nyilatkozat arról, hogy az adott 
MI-rendszer megfelel az (EU) 2016/679 és 
az (EU) 2018/1725 rendeletnek, valamint 
az (EU) 2016/680 irányelvnek.

Or. en

Módosítás 307

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a megfelelőségi nyilatkozat 
kiállításának helye és dátuma, az aláíró 
személy neve és beosztása, valamint annak 
a személynek a megjelölése, akinek a 
nevében aláír, továbbá aláírás.

7. a megfelelőségi nyilatkozat 
kiállításának helye és dátuma, aláírás, az 
aláíró személy neve és beosztása, valamint 
annak a személynek a megjelölése, akinek 
a nevében aláír.

Or. en

Módosítás 308

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. az MI-rendszer rendeltetésének 
ismertetése;

5. az MI-rendszer rendeltetésének és 
észszerűen előre látható használatának 
ismertetése;

Or. en



PE731.563v01-00 166/170 PR\1254442HU.docx

HU

Módosítás 309

Rendeletre irányuló javaslat
VIII melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 51. cikk (2) bekezdése szerint 
regisztrálandó nagy kockázatú MI-
rendszerek tekintetében a következő 
információkat kell megadniuk és 
naprakésszé tenniük azoknak a 
felhasználóknak, akik hatóságok vagy 
uniós intézmények, szervek, hivatalok 
vagy ügynökségek, illetve azok nevében 
járnak el:
1. a felhasználó neve, címe és 
elérhetősége;
2. a felhasználó nevében információt 
benyújtó bármely személy neve, címe és 
elérhetősége;
3. a nagy kockázatú MI-rendszer 
kereskedelmi neve, valamint minden 
olyan további egyértelmű hivatkozás, 
amely lehetővé teszi a használt MI-
rendszer azonosítását és 
nyomonkövethetőségét;
4. az MI-rendszer tervezett 
használatának leírása, beleértve a 
rendszer használatával elérni kívánt 
konkrét eredményeket;
5. a hatóságok vagy uniós 
intézmények, ügynökségek, hivatalok vagy 
szervek e rendeletben meghatározott 
kötelezettségének megfelelően elvégzett, 
alapvető jogokra vonatkozó hatásvizsgálat 
megállapításainak összefoglalása;
6. nyilatkozat az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak való 
megfelelésről.

Or. en

Indokolás

Ez az új albekezdés összhangban van az 51. cikk (2) bekezdését érintő változtatásokkal.
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INDOKOLÁS

A társelőadók egyetértenek abban, hogy az Európában kifejlesztett és használt mesterséges 
intelligenciának emberközpontúnak és megbízhatónak kell lennie, és tiszteletben kell tartania 
a Szerződésekben meghatározott alapvető jogokat és uniós értékeket. Ugyanakkor a 
rendeletnek nem akadályoznia, hanem inkább támogatnia kell az innovációt és az üzleti 
környezetet. Mindkét célkitűzést úgy lehet a legjobban elérni, hogy a rendeletre irányuló 
javaslat teljes szövegében növelik a jogbiztonságot és az egyértelműséget a magánszektornak 
és a hatóságoknak az új kötelezettségek teljesítésében való támogatása érdekében. A 
jelentéstervezet tartalmazza azokat a pontokat, amelyekben a társelőadók könnyen meg tudtak 
állapodni, és kitér a rendelettervezet valamennyi főbb elemére. 

A hatály tekintetében a társelőadók egyetértenek a Bizottság által javasolt kockázatalapú 
megközelítéssel. Vagyis az e rendeletben meghatározott kötelezettségek csak a tiltott 
gyakorlatokra, a nagy kockázatú MI-rendszerekre és bizonyos, átláthatóságot igénylő MI-
rendszerekre vonatkoznak. Ezért egyetlen MI-rendszer sem zárható ki előzetesen sem a 
„mesterséges intelligencia” fogalommeghatározásából, sem pedig az MI-rendszerek bizonyos 
típusaira vonatkozó kivételek külön szabályozásával, beleértve az általános célú mesterséges 
intelligenciát is. Amennyiben a szolgáltatók objektív okokból nem képesek teljesíteni az e 
rendelet szerinti kötelezettségeket, lehetővé kell tenni számukra, hogy felelősségmegosztás 
céljából megállapodást kössenek a felhasználókkal. A jelentéstervezet kulcsfontosságú eleme 
a szövegnek az általános adatvédelmi rendelettel való összehangolása is, mivel a két 
rendeletnek egymást kiegészítve kell működnie a mesterséges intelligencia európai fejlesztése 
és elterjedése érdekében. 

A tiltott gyakorlatokat illetően a társelőadók megállapodtak abban, hogy a jegyzéket 
kiegészítik „prediktív rendészettel”, mivel azt a nézetet vallják, hogy a liberális társadalmak 
nem használhatják a technológiát az ártatlanság vélelmének alapelvét sértő módon.  

A nagy kockázatú MI-rendszerek tekintetében, amelyek különös hangsúlyt kapnak a 
rendeletben, a társelőadók számos felhasználási eset felvételét javasolják a nagy kockázatú 
MI-rendszerek jegyzékébe. Mivel a gyermekek különösen veszélyeztetett kategóriának 
minősülnek, a fejlődésük befolyásolására vagy alakítására használt MI-rendszereket nagy 
kockázatúnak kell tekinteni. A jelöltek vagy pártok által a helyi, nemzeti vagy európai 
választásokon leadott szavazatok befolyásolására használt MI-rendszerek, valamint az említett 
szavazatok számlálására használt MI-rendszerek demokráciánk működésére is hatással 
lehetnek azáltal, hogy nagyszámú uniós polgárt befolyásolnak. Ezeket tehát nagy 
kockázatúnak kell tekinteni. Az egészségügyi ágazatban a betegek osztályozására használt 
MI-rendszerek, valamint az egészség- és életbiztosításra való jogosultság megállapítására 
használt MI-rendszerek szintén nagy kockázatúnak minősülnek. A megtévesztésre való 
képességük miatt az MI-rendszerek két típusára a nagy kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó 
átláthatósági és megfelelőségi követelményeket kell alkalmazni: valós személyek hasonmását 
előállító deepfake-ek és a mesterséges intelligencia (a továbbiakban: MI-szerzők) által írt 
szerkesztői tartalom. A társelőadók hangsúlyozzák, hogy a nagy kockázatú MI-rendszerek 
nem tiltottak és nemkívánatosnak sem tekinthetők. Éppen ellenkezőleg, az e rendeletben 
meghatározott megfelelőségi követelmények teljesítése megbízhatóbbá teszi ezeket a 
rendszereket, és nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek az európai piacon.  
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A jelentéstervezet behatóbban vizsgálja a felelősségi láncot, és megpróbál pontosítani és 
kiegyensúlyozni néhány rendelkezést. Nevezetesen az adatkormányzás tekintetében 
megerősítették az általános adatvédelmi rendelettel való összhangot, és megszüntették a 
személyes adatok kezelésének lehetséges további jogalapját. Ezenkívül azt is egyértelművé 
tették, hogy a „hibamentes” adatkészleteknek nem pontos követelménynek, hanem a lehető 
legnagyobb mértékben elérendő általános célkitűzésnek kell lenniük. Tisztázást nyertek azok 
az esetek is, amikor az adatkészletek a felhasználók birtokában vannak, míg a szolgáltató csak 
a rendszer átfogó architektúráját építi ki. E pontosítások többsége figyelembe veszi az iparág 
által kifejezett aggályokat, mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos értéklánc nem 
mindig lineáris, és az értéklánc különböző szereplőinek felelősségi körét egyértelműen körül 
kell határolni.  

A nagy kockázatú MI-rendszerek felhasználói szintén szerepet játszanak az uniós polgárok 
egészségének, biztonságának és alapvető jogainak, valamint az uniós értékeknek a 
védelmében, kezdve azzal, hogy a nagy kockázatú MI-rendszerek emberi felügyeletéért 
felelős kompetens személyeket neveznek ki, egészen addig, hogy aktívabb szerepet játszanak 
MI-rendszereket érintő váratlan események vagy működési hibák bejelentésében, mivel 
időnként ők képesek leginkább észrevenni ezeket a váratlan eseményeket vagy működési 
hibákat. A demokratikus társadalmakban a hatósági felhasználókkal szemben magasabb 
átláthatósági elvárások érvényesülnek. A hatóságoknak, uniós intézményeknek, 
ügynökségeknek vagy szerveknek ezért regisztrálniuk kell a nagy kockázatú MI-rendszerek 
használatát az uniós adatbázisban. Ez lehetővé teszi a fokozott demokratikus felügyeletet, a 
nyilvánosság általi ellenőrzést és az elszámoltathatóságot, valamint a nyilvánosság irányába 
nagyobb átláthatóságot biztosít az MI-rendszereknek az emberek életét befolyásoló érzékeny 
területeken történő használatával kapcsolatban. Ezenkívül a III. mellékletben említett, 
természetes személyekkel kapcsolatos döntéseket hozó vagy az ilyen döntések 
meghozatalában segítséget nyújtó nagy kockázatú MI-rendszerek felhasználóinak 
tájékoztatniuk kell a természetes személyeket arról, hogy esetükben nagy kockázatú MI-
rendszert használnak.

A jelentéstervezet számos rendelkezése az irányításra és a végrehajtásra összpontosít, mivel a 
társelőadók meg vannak győződve arról, hogy ezek olyan kulcsfontosságú elemek, amelyek 
lehetővé teszik a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály Unió-szerte hatékony és 
következetes végrehajtását, és ezért hozzájárulnak a mesterséges intelligencia valódi egységes 
piacának létrehozásához. 

E célból kibővítették a Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Testület feladatait. A 
Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Testületnek jelentősebb szerepet kell betöltenie a 
rendelet egységes alkalmazásában, valamint azáltal, hogy tanácsokat és ajánlásokat fogalmaz 
meg a Bizottságnak – például a III. melléklet módosításának szükségességével kapcsolatosan 
– és a nemzeti felügyeleti hatóságoknak. A Testületnek a nemzeti felügyeleti hatóságok 
közötti információcseréért felelős fórumként kell működnie, ugyanakkor a két vagy több 
tagállam hatóságait érintő viták tekintetében választottbíráskodási helyszínként kell szolgálnia 
az egységes piac differenciált végrehajtás miatti széttöredezettségének elkerülése érdekében. 
Ezenkívül a Testületnek – tekintettel megnövekedett szerepére és felelősségére – évente 
legalább kétszer konzultációt kell szerveznie az iparággal, az induló vállalkozásokkal és kkv-
kkal, a civil társadalommal és a tudományos körökkel annak érdekében, hogy feladatait az 
összes érdekelt féllel együttműködve lássa el.  
A társelőadók hangsúlyozták, hogy nemzeti szinten szoros együttműködésre van szükség a 



PE731.563v01-00 170/170 PR\1254442HU.docx

HU

piacfelügyeleti és az adatvédelmi hatóságok között, mivel a mesterséges intelligenciáról szóló 
rendelet végrehajtásához mindkét hatáskörcsoportra szükség lesz, amelyeket egyébként 
rendszeresen frissíteni kell. Az alapvető jogok megsértése esetén az érintett alapjogi 
szervezeteket is szorosan be kell vonni.

A több tagállam lakosait érintő esetleges problémák megoldása érdekében a társelőadók egy 
új bizottsági végrehajtási mechanizmust javasolnak, amelyet kiterjedt jogsértésnek minősülő 
(három vagy több tagállamot érintő) ügyekben kell elindítani, beleértve azt az esetet is, 
amikor a jogsértéssel kapcsolatos tétlenség legalább három tagállamra van hatással. Ennek a 
digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály modelljén alapuló, azonban a mesterséges 
intelligenciáról szóló jogszabály eltérő jellegéhez igazított mechanizmusnak a célja, hogy 
megoldja a más irányítási struktúrákban megfigyelt végrehajtási problémák egy részét, 
hozzájáruljon e rendelet egységes végrehajtásához és megerősítse a digitális egységes piacot. 
A mechanizmus szerint az említett kiterjedt jogsértések esetében a Bizottságnak a 
piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről szóló rendelet mintájára piacfelügyeleti 
hatósági hatáskörrel kell rendelkeznie. 

A társelőadók fontosnak tartják az érdekelt felek és a civil társadalmi szervezetek erőteljesebb 
bevonását a rendelet több olyan kulcsfontosságú rendelkezésében, mint a nagy kockázatú MI-
rendszerek jegyzékének frissítése, a szabványosítási folyamat, valamint a Testület 
tevékenységei és a tesztkörnyezetek. Továbbá, annak biztosítása érdekében, hogy az egyének 
megfelelő pozícióban legyenek, ha valamely MI-rendszer használata sérti a jogaikat, de az 
MI-rendszerekbe vetett bizalom kiépítéséhez és a széles körű használatukhoz való 
hozzájárulás érdekében is, a társelőadók külön fejezetet szentelnek a természetes és jogi 
személyek jogorvoslati lehetőségeinek. 

A társelőadók együttesen hangsúlyozni kívánják, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló 
jogszabály célja az egészség, a biztonság, az alapvető jogok és az uniós értékek védelmének 
és egyúttal a mesterséges intelligencia uniós szintű elterjedésének, egy integráltabb digitális 
egységes piacnak, valamint a vállalkozói lét és az innováció szempontjából megfelelő 
jogszabályi környezetnek a biztosítása. Ez a szellemiség vezérelte és vezérli a továbbiakban is 
a rendelettel kapcsolatos munkájukat. 


