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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet azokra a lehetőségekre, amelyeket a mesterséges intelligencia kínál a 
vállalkozások, a fogyasztók és a közszektor számára nyújtott innovatív szolgáltatások 
terén; hangsúlyozza, hogy az MI-technológiák kulcsszerepet játszhatnak a gazdaság 
digitalizációjában számos ágazatban, így például az ipar, az egészségügy, az építőipar és 
a szállítás területén, ami új üzleti modellek létrejöttéhez vezethet; kiemeli, hogy az 
Uniónak aktívan ösztönöznie kell e terület fejlődését a digitális egységes piac fejlesztése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia belső piaci fejlesztése és 
használata szempontjából előnyt jelent a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat 
szabályozó rendszer megbízhatósága, kiegyensúlyozottsága és hatékonysága; 
megjegyzi, hogy fontos különbséget tenni az MI-alkalmazások vagy -algoritmusok, az 
MI által előállított technológia és termékek, adatbázisok és egyedi adatok között, 
amelyek különféle jogi formákat igényelnek;

2. úgy véli, hogy az olyan forradalmi technológiák, mint a mesterséges intelligencia, mind 
a kis-, mind a nagyvállalatok számára lehetőséget kínálnak piacvezető termékek 
fejlesztésére; úgy véli, hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tekintetében minden 
vállalatnak vagy minden ilyen termék tulajdonosának egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie; úgy véli, hogy ez elősegítheti az európai kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) érvényesülését, és jelentős versenyelőnyhöz vezethet az 
Unióban; kéri, hogy elemezzék a „szabadalmi trollok” visszaélésszerű gyakorlatainak és 
a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos stratégiai pereknek a hatását, 
amelyek mesterségesen akadályozhatják a piacra lépést és védhetik a már piacon lévő 
szereplőket; hangsúlyozza a mesterségesintelligencia-technológiák fontosságát az 
ügyletek szellemi tulajdonnal kapcsolatos aspektusainak átláthatóbb, hatékonyabb és 
megbízhatóbb kezelése terén;

3. hangsúlyozza azon intézkedések és információs csatornák fontosságát, amelyek célja, 
hogy segítsék a kkv-kat és az induló vállalkozásokat a szellemitulajdon-jogok 
védelmének hatékony használatában az MI-technológiák kapcsán; felhívja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy az egységes piaci programon és a digitális innovációs 
központokon keresztül nyújtsanak támogatást az induló vállalkozásoknak és a kkv-knak 
termékeik fejlesztése és védelme érdekében, ezáltal lehetővé téve számukra, hogy 
kiteljesítsék európai növekedési és munkahelyteremtési potenciáljukat; hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy a Bizottság és a tagállamok a mesterséges intelligencia 
fejlesztése érdekében törekedjenek a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok egyéb fontos 
globális szereplőivel való koordinációra annak érdekében, hogy globálisan kompatibilis 
megközelítést alakítsanak ki, amely mind a kkv-k, mind az induló vállalkozások 
számára előnyös lenne;

4. hangsúlyozza a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, köztük az üzleti titkok védelmének 
fontosságát a mesterséges intelligenciára vonatkozó bármely szabályozási keretben, 
különös tekintettel a „magas kockázatúnak” tekintett alkalmazások szűk körére 
vonatkozó részletes követelményekre, elismerve ugyanakkor, hogy ezeket össze kell 
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hangolni más közpolitikai célkitűzésekkel, többek között az alapvető jogok és 
szabadságok tiszteletben tartásával; úgy véli, hogy az emberközpontú, megbízható 
mesterséges intelligencia fejlesztésének biztosítása érdekében szükség van a visszaélést 
bejelentő személyekre vonatkozó jogszabályok hatékony végrehajtására; 

5. hangsúlyozza, hogy a szellemitulajdon-jogok védelme mellett a fogyasztóknak a védett 
művek engedélyezett felhasználását illető jogbiztonság is érdekében áll, különösen 
bonyolult algoritmikus termékek esetében; felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon 
intézkedéseket az adatok nyomon követhetősége érdekében, amelyek figyelembe veszik 
mind az adatszerzés jogszerűségét, mind a fogyasztói jogok és az alapvető jogok 
védelmét;

6. úgy véli, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások értékelésének kihívása új 
módszerek kidolgozását és a piacfelügyeleti hatóságok számára megfelelő 
adminisztratív kapacitások biztosítását teszi szükségessé; megjegyzi, hogy az adaptív 
tanulási rendszerek minden egyes input után újrakalibrálódhatnak, ami önmagában 
hatálytalanná teheti az előzetes közzététel bizonyos részeit; 

7. úgy véli, hogy a mesterségesintelligencia-alkalmazások tanúsítása esetén bizonyítani 
kell az átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot – amennyire lehetséges –, továbbá az 
etikai normáknak való megfelelést; megjegyzi, hogy ezt a célt nem lehet elérni – ha 
egyáltalán elérhető – kizárólag az algoritmus vagy a kód egyszerű közzétételével; 
emlékeztet arra, hogy ebben a folyamatban az adatkészletek is fontosak;

8. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen módokon lehetséges a termékek 
moduláris vagy olyan ellenőrző eszközök alkalmazásával történő értékelése, amelyek 
lehetővé tennék a termékek megfelelő tesztelését, egyúttal megfelelve a titoktartás 
követelményének a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosultjai üzleti titkainak 
védelme érdekében.
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