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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy:

– állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a kialakulóban lévő digitális technológiák – például a mesterséges intelligencia 
(MI), a dolgok és a szolgáltatások internete (IoT/IoS) vagy a robotika – továbbra is 
egyre nagyobb szerepet játszanak majd a mindennapi életünkben; 

B. mivel az ilyen kialakulóban lévő digitális technológiák számos ágazatban 
hozzájárulhatnak az innováció fejlesztéséhez, és innovatív termékek és szolgáltatások, 
valamint az optimalizált teljesítmény és a versenyképesség növelése révén előnyöket 
biztosíthatnak a fogyasztók, a vállalkozások – különösen az induló vállalkozások, a 
mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – részére, valamint a közigazgatás részére 
jobb, inkluzívabb és személyre szabottabb közszolgáltatások révén;

C. mivel a mesterséges intelligencia és más kialakulóban lévő digitális technológiák 
termékekben való használata, bevezetése és fejlesztése veszélyt és kihívást jelenthet a 
termékekre vonatkozó meglévő felelősségi keret számára, amely nem feltétlenül 
igazodik ezekhez az új alkalmazásokhoz, ezáltal aláásva a fogyasztók bizalmát és 
védelmét;

D. mivel a termékbiztonság és termékfelelősség két egymást kiegészítő mechanizmus, 
amelyek az áruk és szolgáltatások működő, egységes piacának ugyanazon politikai 
célkitűzését követik, és ez a vélemény az uniós felelősségi keret lehetséges 
kiigazításaira irányuló javaslatokat tartalmaz a kialakulóban lévő digitális technológiák 
fokozott jelentőségének fényében;

E. mivel a károk és sérelmek orvoslására szolgáló szilárd felelősségi mechanizmusok 
hozzájárulnak az állampolgárok és a fogyasztók károkkal és sérelmekkel szembeni jobb 
védelméhez, a kialakulóban lévő digitális technológiákba vetett bizalom 
megteremtéséhez, miközben jogbiztonságot biztosítanak a vállalkozások – különösen az 
induló vállalkozások, a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) – számára és 
lehetővé teszik nekik az újításokat; 

F. mivel az elfogadás kiépítéséhez a mesterséges intelligencia elméleti előnyeinek 
ténylegesen hozzá kell járulniuk a gyarapodáshoz és a fejlődéshez;

G. mivel a Bizottságnak a mesterséges intelligencia, a dolgok internete és a robotika 
biztonsági és felelősségi vonatkozásairól szóló jelentését az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak1, valamint a „Fehér könyv a 
mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése”2 című 
fehér könyvet a jövőbeni európai jogszabályok alapjának kell tekinteni;

1 COM (2020)0064
2 COM (2020)0065
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1. üdvözli a Bizottság azon célját, hogy az uniós jogi keretet a mesterséges intelligenciával 
és más, kialakulóban lévő digitális technológiákkal kapcsolatos új technológiai 
fejlesztéseknek, bevezetéseknek és felhasználásoknak megfelelővé alakítsa, biztosítva 
ezzel a fogyasztók magas szintű védelmét a mesterséges intelligencián, robotikán és 
kapcsolódó technológiákon alapuló új technológiák által okozott károkkal és 
sérelmekkel szemben, ugyanakkor fenntartva az egyensúlyt az ipari és fogyasztói 
termékek digitalizációjának és a technológiai innováció támogatásának céljával;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy aktualizálja a meglévő felelősségi keretet – és különösen 
a 85/374/EGK tanácsi irányelvet3 (termékfelelősségről szóló irányelv) – a digitális 
világhoz való igazítás céljából; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a kialakulóban lévő digitális technológiák, így például a 
mesterséges intelligencia, a dolgok internete vagy a robotika által jelentett kihívások 
kezelésével vizsgálja felül a termékfelelősségről szóló irányelvet, ezáltal biztosítva a 
fogyasztók hatékony védelmének magas szintjét, valamint a jogbiztonságot a 
fogyasztók és a vállalkozások számára, elkerülve ugyanakkor a magas költségeket és 
kockázatokat a kkv-k és induló vállalkozások számára;

4. kiemeli, hogy a termékfelelősségi keret bármilyen aktualizálásának együtt kell járnia az 
Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelvének (a termékbiztonságról szóló 
irányelv)4 aktualizálásával annak biztosítása érdekében, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek magukban foglalják a beépített biztonságosság és 
biztonság elvét;

5. hangsúlyozza, hogy a meglévő felelősségi keret felülvizsgálatának a felelősségi és 
fogyasztóvédelmi szabályok további harmonizálására kell irányulnia az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása, valamint a fogyasztóvédelmi egyenlőtlenségek és az 
egységes piac szétaprózódásának elkerülése érdekében;

6. kéri a Bizottságot, hogy mérje fel, hogy egy, az általános termékfelelősségről szóló 
rendelet hozzá tudna-e járulni ehhez a célhoz; hangsúlyozza azonban annak fontosságát, 
hogy az uniós szabályozás továbbra is olyan világosan meghatározott problémákra 
korlátozódjon, amelyekre léteznek megvalósítható megoldások, és engedjen teret a 
további technológiai fejlesztéseknek, ideértve az ingyenes és nyílt forráskódú 
szoftvereken alapuló fejlesztéseket is; kiemeli, hogy ezt az alkalmazandó 
jogszabályokkal, többek között az (EU) 2019/790 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel5 teljes összhangban kell végrehajtani;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy aktualizálja a termékfelelősségi keretet a digitalizálás 
által a felelősségi jog számára jelentett sajátos kihívások figyelembe vételével; úgy véli, 
hogy kihívások merülhetnek fel például amiatt, hogy a termékek összekapcsolódnak, 
adatfüggőek, vagy kiberbiztonsági kockázatoknak vannak kitéve; 

3 A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv (HL L 210., 1985.8.7., 29. o.).
4 Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról 
(HL L 11., 2002.1.15., 4. o.)
5 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a 
szerzői és szomszédos jogokról (HL L 130., 2019.5.17., 92. o.)
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8. hangsúlyozza különösen azt, hogy figyelembe kell venni a mesterségesintelligencia-
alkalmazások azon folyamatait, amelyek nem kellően dokumentáltak, vagy amelyek a 
termék forgalomba hozatalát követően autonóm módon zajlanak;

9. sürgeti a Bizottságot a „termék” termékfelelősségről szóló irányelv szerinti 
fogalommeghatározásának egyértelműsítésére annak meghatározása révén, hogy a 
digitális tartalom és a digitális szolgáltatás annak hatálya alá tartozik-e, továbbá, hogy 
fontolja meg az olyan fogalmak, mint a „gyártó”, a „kár” és a „hiba” kiigazítását; 
hangsúlyozza, hogy ennek során figyelembe kell venni a fogyasztóvédelmi 
vívmányokat, különösen a jelenlegi (EU) 2019/770 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet6 (a digitális tartalomról szóló irányelv) és az (EU) 2019/771 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet7 (az áruk adásvételéről szóló irányelv); 

10. javasolja, hogy a mesterséges intelligenciát ne ruházzák fel jogi személyiséggel; kéri a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt is, hogy a károsultak hatékony védelme és 
kártérítése érdekében felül kell-e vizsgálni a termékfelelősségi keretet a kapcsolódó 
szolgáltatásokkal együtt, csomagban vásárolt termékek tekintetében, valamint, hogy 
vegye figyelembe a beépített adatvédelem és a beépített biztonság szabályait, mint a 
fogyasztók észszerű elvárását digitális termékeik felé;

11. hangsúlyozza, hogy az ellátási láncban online értékesített termékek importőreként vagy 
szállítójaként eljáró online piacterek a termékfelelősségről szóló irányelv hatálya alá 
tartoznak, és ezért felelősek az általuk értékesített termékek hibája által okozott 
károkért, kivéve, ha szállítóként járnak el és a gyártót a termékfelelősségről szóló 
irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban azonosítják;

12. felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós biztonsági keret esetleges megfelelő 
kiigazításával szorosan összehangolva vegye fontolóra, hogy a „termék forgalomba 
hozatalának időpontjának” fogalma a célnak megfelelő-e a kialakulóban lévő digitális 
technológiák tekintetében, és hogy a gyártó felelőssége és kárfelelősség e fogalmon 
túlterjedhet-e, figyelembe véve, hogy az MI-n alapuló termékek a gyártó ellenőrzése 
mellett a forgalomba hozatalt követően megváltoztathatók vagy módosíthatók, ami 
hibát és abból fakadó kárt okozhat;

13. hangsúlyozza, hogy a felelősség legmegfelelőbb módon való érvényesítése érdekében 
fontos biztosítani a felelősség tisztességes és hatékony elosztását a kereskedelmi 
ügyletek láncán belül; kiemeli, hogy a mesterséges intelligencián és új technológiákon 
alapuló termékek összetettsége, konnektivitása és átláthatatlansága miatt nehéz lehet a 
fogyasztók számára annak bizonyítása, hogy egy termék mely hibája okozott kárt, mivel 
nem feltételezhető, hogy a fogyasztók rendelkeznek minden szükséges információval 
vagy különleges technikai tudással; 

14. kiemeli ezért annak fontosságát, hogy lehetővé tegyük a sérülést vagy dologi kárt 

6 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/770 irányelve (2019. május 20.) a digitális tartalom 
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések egyes vonatkozásairól (HL L 136., 
2019.5.22., 1. o.)
7 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/771 irányelve (2019. május 20.) az áruk adásvételére irányuló 
szerződések egyes vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, 
valamint az 1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 136., 2019.5.22., 28. o.)
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elszenvedő fogyasztók számára annak bizonyítását, hogy egy termék hibája kárt okozott 
– még akkor is, ha harmadik fél szoftveréről van szó vagy a hiba oka nehezen nyomon 
követhető, például ha a termék egy összetett, a dolgok internetét képező összekapcsolt 
környezet részét képezi;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy mérlegelje a kialakulóban lévő digitális technológiák által 
okozott károk tekintetében fennálló bizonyítási teherre vonatkozó szabályok 
megfordítását egyértelműen meghatározott esetekben és megfelelő értékelést követően 
annak érdekében, hogy a sérülést vagy dologi kárt szenvedő fogyasztók a visszaélések 
megelőzése és a vállalkozások jogbiztonságának garantálása mellett megvédhessék 
jogaikat, valamint hogy biztosítsa a méltányosságot és enyhítse a károsult felek 
helyzetét hátrányosan befolyásoló információs aszimmetriákat;

16. kéri a Bizottságot, hogy mérje fel a kialakulóban lévő digitális technológiák gyártói 
kötelezésének lehetőségét arra, hogy termékeiket lássák el a technológia működésére 
vonatkozó információkat rögzítő eszközökkel, összhangban a vonatkozó adatvédelmi 
előírásokkal és a kereskedelmi titkok védelmére vonatkozó szabályokkal, figyelembe 
véve többek között annak valószínűségét, hogy a technológia kockázatossá válhat, 
valamint, hogy egy ilyen kötelezettség megfelelő és arányos-e, továbbá figyelembe 
véve annak technikai megvalósíthatóságát és a felmerülő költségeket; javasolja, hogy a 
gyártó felelősségére vonatkozó megdönthető vélelmet eredményezzen e kötelezettség 
megszegése vagy annak elutasítása, hogy az érintett fogyasztó észszerű hozzáférést 
kapjon ezekhez az információhoz;

17. hangsúlyozza a meglévő felelősségi kereten belül a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos kockázatalapú megközelítés szükségességét, amely az egyes ágazatok és a 
mesterséges intelligencia felhasználásai tekintetében figyelembe veszi a fogyasztókat 
érintő különböző kockázati szinteket; hangsúlyozza, hogy egy ilyen, akár több 
kockázati szintet is magában foglaló megközelítésnek egyértelmű kritériumokon és a 
magas kockázat megfelelő meghatározásán kell alapulnia, és biztosítania kell a 
jogbiztonságot;

18. úgy véli továbbá, hogy a mesterségesintelligencia-alapú rendszerek fejlesztésének, 
bevezetésének és használatának különböző szakaszaiban részt vevőket egymás közötti 
kapcsolatukban fennálló felelősségük arányában figyelembe kell venni; hangsúlyozza 
azonban, hogy biztosítani kell e különböző szereplők felelősségének egyetemlegességét 
a sérelmet vagy dologi kárt elszenvedő fél felé; javasolja a termékek nyomon 
követhetőségének javítását, például megosztott könyvelési technológiák – például 
blokklánc – alkalmazása révén, a különböző szakaszokban részt vevők jobb azonosítása 
érdekében;

19. hangsúlyozza, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek megmagyarázhatósága, 
értelmezhetősége és nyomonkövethetősége kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy 
a felelősségi mechanizmusok megfelelően, hatékonyan és méltányosan osszák meg a 
felelősséget;

20. kéri a Bizottságot, hogy gondosan értékelje az azokra a mesterségesintelligencia-
rendszerekre vonatkozó, független, ugyanakkor kiegészítő jellegű objektív felelősségi 
rendszer bevezetését, amelyek magas kockázatot jelentenek a véletlenszerű vagy előre 
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meg nem jósolható, egy vagy több személy számára való sérelem- vagy dologi 
károkozás tekintetében, figyelembe véve – többek között – annak lehetséges hatását az 
állampolgárok és a fogyasztók sérelemmel szembeni védelmére, a vállalkozások, és 
különösen a kkv-k innovációs kapacitására, az Unió biztonsági és felelősségi keretének 
koherenciájára és a szubszidiaritás és arányosság elvére; úgy véli, hogy e rendszernek 
biztosítania kell, hogy az áldozatokat eredményesen kompenzálják a 
mesterségesintelligencia-vezérlésű rendszerek okozta károkért;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy javasoljon az átláthatóság fokozására és az Unió piacán 
forgalomban lévő hibás termékek nyomon követésére vonatkozó konkrét intézkedéseket 
(például a termékfelelősségi ügyek nyilvántartását); hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy a megvásárolható termékek tekintetében magas fokú fogyasztóvédelem átfogó 
információ álljon rendelkezésre.
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