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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel mind a mesterséges intelligencia (MI) pozitív társadalmi potenciálja, mind az MI-
ben rejlő kockázatok miatt javítani kell a digitális egységes piac működését az MI-
rendszereket szolgáltatók jogbiztonságának erősítése révén, továbbá a jogállamiságot és 
az alapvető jogok – mindenekelőtt a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes 
adatok védelméhez való jog, az egyenlőséghez és a megkülönböztetésmentességhez 
való jog, a megfelelő ügyintézéshez való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog, 
valamint a magas szintű fogyasztóvédelemhez való jog – tiszteletben tartását szavatoló 
biztosítékok megszilárdításán keresztül a fogyasztók bizalmának és biztonságának 
erősítése révén; mivel az egységes piac széttöredezésének elkerülése érdekében szükség 
van egy közös, az MI-re és annak büntetőügyekben történő, a rendőrség és a bűnüldöző 
hatóságok általi felhasználásának szabályozására vonatkozó európai megközelítésre;

B. mivel a rendőrség és az igazságügyi hatóságok széles körben – különböző típusú 
felhasználási módok, következmények és kockázatok mellett – tesztelik és alkalmazzák 
az MI-t, például arcfelismerő rendszerekhez, DNS-profilalkotáshoz, prediktív bűnözési 
térképezéshez, mobiltelefonokból történő adatkinyeréshez, fejlett jogeseti 
keresőmotorokhoz, online vitarendezéshez, valamint az igazságszolgáltatás terén 
alkalmazott gépi tanuláshoz;

C. mivel az MI alkalmazása paradigmaváltást jelenthet a büntető igazságszolgáltatásban;

D. mivel az Alapjogi Ügynökség jelentése1 szerint még mindig csak korlátozott 
mennyiségű információ áll rendelkezésre az arcfelismerő technológiák lehetséges 
felhasználásával vagy tesztelésével kapcsolatban a tagállamokban;

E. mivel azokban a tagállamokban, ahol rendelkezésre álltak bizonyos információk az 
arcfelismerő technológiák használatáról, az adatvédelmi hatóságok megállapították, 
hogy e technológiák alkalmazása nem felel meg az adatvédelmi jogszabályoknak, 
bevezetésükre pedig jogalap nélkül került sor;

F. mivel a belső piac tekintetében az Unió a közbeszerzési eljárások reformja révén 
alapvető változást idézhet elő a kormányzati fellépéseknek és magatartásnak a 
másodlagos szakpolitikai célkitűzésekkel, például az adatvédelemmel és a 
megkülönböztetésmentességgel való összehangolása terén;

G. mivel az adatállományokba vagy az algoritmusokba beépülő torzításokon keresztül a 
megkülönböztetés az adatvezérelt algoritmikus döntéshozatal tervezési, tesztelési és 
végrehajtási szakaszában is megjelenhet;

1 Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége: „Arcfelismerő technológia: alapjogi megfontolások a bűnüldözéssel 
kapcsolatban”, (FRA Focus), 2019. november 27. – 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf


PE648.565v02-00 4/8 AD\1209896HU.docx

HU

H. mivel az MI elveken alapuló műszaki fejlesztése és alkalmazása szükséges ahhoz, hogy 
biztosítható legyen az emberi és az alapjogoknak való megfelelés;

I. mivel az Európa Tanács Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért küzdő Európai 
Bizottságának 2018. december 4-én közétett „Etikai Charta a mesterséges intelligencia 
igazságszolgáltatási rendszerekben való felhasználásáról” című dokumentuma 
meghatározza az MI igazságszolgáltatási rendszerekben történő felhasználására 
irányadó etikai elveket;

J. mivel az MI-technológiák bizonyos felhasználásai különösen érzékeny jellegűek és 
visszaélésekre adnak lehetőséget, aminek következtében egyes technológiai vállalatok 
nemrégiben úgy döntöttek, hogy leállítják vonatkozó szoftvereik értékesítését;

1. úgy véli, hogy a rendőrség és az igazságügyi hatóságok által alkalmazott MI általában 
magas kockázatúnak tekintendő, valamint a lehető legnagyobb körültekintéssel és a 
legszigorúbb adatvédelmi előírások szerint kezelendő, tekintettel e hatóságoknak a 
közérdek védelmében betöltött szerepére és az általuk ellátandó feladatok jellegére; úgy 
véli, hogy a belső piacon sürgősen szükség van egy közös európai, MI-re vonatkozó 
szabályozási keretre; úgy véli, hogy az Uniónak vezető szerepet kell vállalnia az MI 
fejlesztésére és felhasználására – többek között a közbeszerzésre is – vonatkozó, 
egyértelmű szabályokon, alapjogokon és etikai rendszeren alapuló uniós szintű 
szabályozás meghatározásában azt biztosítandó, hogy Unió-szerte ugyanolyan magas 
szintű fogyasztóvédelem valósuljon meg és egységes ipari normák legyenek 
alkalmazandók, ezáltal pedig lehetőség nyíljon a belső piac működésének javítására a 
vállalkozások, különösen a kkv-k innovációs tevékenységének ösztönzésével és 
jogbiztonságának megerősítésével párhuzamosan; felhívja a Bizottságot, hogy az 
esetleges újabb jogalkotási javaslatok előterjesztése előtt tekintse át a meglevő 
jogszabályok alkalmazását és érvényesítését;

2. elismeri, hogy az MI-nek az igazságügy területén történő alkalmazása hozzájárulhat az 
eljárások hatékonyságának és minőségének javulásához; hangsúlyozza ezzel 
kapcsolatban, hogy különösen tiszteletben kell tartani az emberi jogok európai 
egyezményében és az Európa Tanácsnak a személyes adatok gépi feldolgozása során az 
egyének védelméről szóló egyezményében foglalt szabályokat;

3. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a piacon hozzáférhető MI-technológiát, valamint a 
rendőrség és igazságügyi hatóságok általi felhasználás szintjét országok szerint;

4. hangsúlyozza, hogy az MI-nek hozzá kell járulnia a hatóságok adminisztratív terheinek 
csökkentéséhez és a hatósági döntéshozatal hatékonyságának növeléséhez, valamint 
hogy az MI-rendszereknek mindenkor emberi felügyelet, közreműködés és koordináció 
mellett kell működniük; e tekintetben kiemeli, hogy a bűntetőügyekben a döntéshozatal 
végső felelősségét mindig embernek kell viselnie; a kapcsolódó e-kormányzati eljárások 
és közigazgatási döntéshozatal támogatásához Unió-szerte használt adatállományok 
esetében hangsúlyozza a pontos adatállományok jelentőségét;

5. hangsúlyozza az innováció, az átláthatóság, a nyomonkövethetőség és az ellenőrzés 
lehetővé tételének fontosságát; kiemeli, hogy a nyílt forráskódú MI hozzájárulhat ehhez, 
egyszersmind pedig az algoritmusok használata és létrehozása terén erősítheti az 
együttműködést, illetve előmozdíthatja az elképzelések és tapasztalatok cseréjének 
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kultúráját is;

6. úgy véli, hogy a rendőrség és a bűnüldöző hatóságok által büntetőügyekben használt 
MI-t lehetőség szerint a közbeszerzési eljárások során nyílt forráskódú szoftverként kell 
kiadni, összhangban az alkalmazandó jogszabályokkal, többek között a digitális 
egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló 2019. április 17-i (EU) 
2019/790 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, és hogy ezzel együtt a 
szoftverdokumentációkat és algoritmusokat is hozzáférhetővé kell tenni, hogy ily 
módon az illetékes hatóságok rálátással rendelkezzenek arra, hogy az MI-rendszer 
miként jutott egy adott következtetésre; hangsúlyozza, hogy az alapjogi ellenőrzésnek 
részét kell képeznie az előzetes megfelelőségértékelésnek; úgy véli, hogy az uniós 
jogszabályok és értékek, valamint az alkalmazandó adatvédelmi szabályok tiszteletben 
tartásának biztosítása, továbbá a nyomozások vagy büntetőeljárások hátráltatásának 
kiküszöbölése mellett a kellő átláthatóság követelményét teljesítő megmagyarázható és 
torzításmentes algoritmusok, valamint a nyílt adatoknak az alkalmazandó 
jogszabályokkal, így többek között a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra 
információinak további felhasználásáról szóló (EU) 2019/1024 irányelvvel összhangban 
– ugyanakkor az (EU) 2016/679 rendelet sérelme nélkül – történő, betanítást célzó 
használata alapvető fontosságúak annak biztosításához, hogy a vállalkozások és az 
állampolgárok, a fogyasztókat is ideértve, megbízhassanak a jobb, hozzáférhető, 
megkülönböztetésmentes és megbízható közszolgáltatásokban, és méltányos költségek 
mellett élvezhessék azok előnyeit;

7. hangsúlyozza, hogy az MI-n alapuló adatgyűjtést és az egyének ellenőrzését az 
alkalmazandó nemzeti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a bűncselekménnyel 
gyanúsított személyekre és a bíróságok által jóváhagyott megfigyelésre kell korlátozni, 
figyelembe véve a magánélet és az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartását, többek 
között azon további felhasználók és fogyasztók esetében is, akiket a véletlen folytán 
esetleg érinthetnek e rendszerek és gyakorlatok; hangsúlyozza, hogy amennyiben a 
döntéshozatalt statisztikai számítások támogatják, a megfelelő szakmai képzéseknek és 
képesítéseknek szavatolniuk kell, hogy a döntéshozók – mivel az adatállományok akár 
diszkriminatív és elfogult adatokon is alapulhatnak – jártassággal rendelkezzenek a 
torzítás eshetőségével kapcsolatban; ezzel összefüggésben kiemeli az algoritmusok és 
az eredeti adatok minőségének fontosságát, és emlékeztet arra, hogy az MI 
használatának az adatbevitel és -elemzés során a megkülönböztetésmentesség elvén kell 
alapulnia; szorgalmazza, hogy az ilyen jellegű alkalmazásokra vonatkozó beszerzési 
eljárások tartalmazzanak biztosítékokat a lehetséges torzításokkal szemben; felszólít a 
tagállamok igazságügyi és rendőri hatóságai által használt MI-technikák és eszközök 
alkalmazásával kapcsolatos információk és bevált gyakorlatok megosztására az 
egységes piacon belüli, összhangot nélkülöző megközelítés kiküszöbölése, továbbá a 
fogyasztóknak és állampolgároknak az Unió egészére kiterjedő védelmének biztosítása 
érdekében;

8. kitart amellett, hogy a tagállamoknak az alkalmazandó büntető jogszabályokkal 
összhangban biztosítaniuk kell, hogy az állampolgárok és a fogyasztók tájékoztatást 
kapjanak a személyüket érintő MI-használatról, valamint hogy egyszerű, hatékony és 
könnyen igénybe vehető panasztételi és – többek között bírósági – jogorvoslati eljárások 
álljanak az állampolgárok rendelkezésre annak érdekében, hogy jogaikat hatékony 
módon megvédhessék;
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9. emlékeztet rá, hogy az MI bizonyos típusai, többek között a köztéri arcfelismerő 
technológiák, a határokon a személyek kockázati besorolása céljából végzett 
automatizált viselkedésfigyelés és profilalkotás, a tömeges megfigyelést szolgáló 
biometrikus felderítés és azonosítás, az állampolgárok tömeges méretű pontozása, 
valamint a prediktív rendészet komoly kockázatot rejtenek magukban, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a visszaélések kockázatának kiküszöbölése érdekében szabályozza 
ezek beszerzését és alkalmazását; e tekintetben üdvözli a Bizottság folyamatban lévő, a 
biometrikus technológiák felhasználásának értékelésére és a szabályozási lehetőségek, 
többek között a kockázatalapú megközelítés és e technológiák bizonyos körülmények 
közötti betiltásának, továbbá – indokolt használatuk esetén – a szükséges biztosítékok 
bevezetésének mérlegelésére irányuló munkáját;

10. hangsúlyozza, hogy a bírák szuverén mérlegelési jogát és az eseti döntéshozatalt fenn 
kell tartani a kizárólag statisztikai számításokon alapuló határozatok normává válásának 
elkerülése érdekében.
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