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Módosítás 1
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet azokra a lehetőségekre, 
amelyeket a mesterséges intelligencia kínál 
a vállalkozások, a fogyasztók és a 
közszektor számára nyújtott innovatív 
szolgáltatások terén; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia belső piaci 
fejlesztése és használata a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat szabályozó 
rendszer kiegyensúlyozottságától és 
hatékonyságától függ;

1. emlékeztet azokra a lehetőségekre, 
amelyeket a mesterséges intelligencia kínál 
a vállalkozások, a fogyasztók és a 
közszektor számára nyújtott innovatív 
szolgáltatások terén; hangsúlyozza az MI-
technológiák kulcsszerepét a gazdaság 
digitalizációjában sok ágazat, mint 
például az ipar, az egészségügy, az 
építőipar és a szállítás területén, amely új 
üzleti modellekhez vezethet; kiemeli, hogy 
az Uniónak aktívan ösztönöznie kell e 
terület fejlesztéseit a digitális egységes 
piac fejlesztése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a mesterséges intelligencia belső 
piaci fejlesztése és használata a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat szabályozó 
rendszer kiegyensúlyozottságától és 
hatékonyságától függ;

Or. en

Módosítás 2
Maria Grapini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet azokra a lehetőségekre, 
amelyeket a mesterséges intelligencia kínál 
a vállalkozások, a fogyasztók és a 
közszektor számára nyújtott innovatív 
szolgáltatások terén; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia belső piaci 
fejlesztése és használata a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat szabályozó 
rendszer kiegyensúlyozottságától és 

1. emlékeztet azokra a lehetőségekre, 
amelyeket a mesterséges intelligencia kínál 
a vállalkozások, a fogyasztók és a 
közszektor számára nyújtott innovatív 
szolgáltatások terén; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia belső piaci 
fejlesztése és használata a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat szabályozó 
rendszer megbízhatóságától, 
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hatékonyságától függ; kiegyensúlyozottságától és 
hatékonyságától függ;

Or. ro

Módosítás 3
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. emlékeztet azokra a lehetőségekre, 
amelyeket a mesterséges intelligencia kínál 
a vállalkozások, a fogyasztók és a 
közszektor számára nyújtott innovatív 
szolgáltatások terén; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia belső piaci 
fejlesztése és használata a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat szabályozó 
rendszer kiegyensúlyozottságától és 
hatékonyságától függ;

1. emlékeztet azokra a lehetőségekre, 
amelyeket a mesterséges intelligencia kínál 
a vállalkozások, a fogyasztók és a 
közszektor számára nyújtott innovatív 
szolgáltatások terén; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencia belső piaci 
fejlesztése és használata a szellemi 
tulajdonhoz fűződő jogokat szabályozó 
rendszer kiegyensúlyozottságának és 
hatékonyságának előnyeit fogja élvezni;

Or. en

Módosítás 4
Marco Campomenosi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet, hogy az MI-vel 
kapcsolatos szellemitulajdon-jogokba való 
bármilyen szabályozási beavatkozást az 
európai induló innovatív vállalkozások és 
kkv-k – amelyek jelenleg a globális 
szereplőkhöz képest komoly kihívásokkal 
küzdenek – minőségi adatokhoz való 
hozzáférését elősegítő 
kezdeményezéseknek kell kísérnie;
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Or. en

Módosítás 5
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megjegyzi, hogy fontos 
különbséget tenni az MI-alkalmazások 
vagy -algoritmusok, az MI által generált 
technológia és termékek, az adatbázisok 
és az egyedi adatok között, amelyek 
különféle szellemitulajdon-jogi formákat 
igényelnek;

Or. en

Módosítás 6
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megismétli a nyílt forráskódú 
modell fontosságát, mivel ez a modell több 
választási lehetőséget kínál a 
fogyasztóknak, és megelőzheti az egy 
vállalathoz való „kényszerkötődést”;

Or. en

Módosítás 7
Ivan Štefanec

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

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 egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie;

2. úgy véli, hogy az olyan forradalmi 
technológiák, mint a mesterséges 
intelligencia, mind a kis-, mind a 
nagyvállalatok számára lehetőséget 
kínálnak piacvezető termékek fejlesztésére, 
amennyiben a digitális egységes piacon 
biztosított a különféle szereplők 
kiegyensúlyozott együttlétezése; úgy véli, 
hogy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében minden vállalatnak egyformán 
hatékony és eredményes jogvédelmet kell 
élveznie, amely biztosítja és ösztönzi az 
innovációt és a kreativitást; hangsúlyozza 
az MI-technológiák fontosságát a 
tekintetben, hogy lehetővé teszik a 
tranzakciók szellemi tulajdonnal 
kapcsolatos vonatkozásainak átláthatóbb, 
hatékonyabb és megbízhatóbb kezelését, 
főként MI-t használó okosszerződések 
révén, amelyek meggyorsíthatják a 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos 
tranzakciókat, és minimalizálhatják a 
tranzakciós költségeket; hangsúlyozza, 
hogy az adatok felett rendelkezők 
kilétének mindig ismertnek kell lennie, 
tekintettel az MI által felhasznált adatok 
egyre növekvő mennyiségére, 
hangsúlyozza, hogy az MI felett emberi 
felügyeletet kell gyakorolni, és a végső 
döntéseket mindig emberi 
munkavállalóknak kell meghozniuk.

Or. en

Módosítás 8
Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az olyan forradalmi 
technológiák, mint a mesterséges 
intelligencia, mind a kis-, mind a 

2. úgy véli, hogy az olyan forradalmi 
technológiák, mint a mesterséges 
intelligencia, mind a kis-, mind a 
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nagyvállalatok számára lehetőséget 
kínálnak piacvezető termékek fejlesztésére; 
úgy véli, hogy a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok tekintetében minden 
vállalatnak egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie;

nagyvállalatok számára lehetőséget 
kínálnak piacvezető termékek fejlesztésére; 
úgy véli, hogy a szellemi tulajdonhoz 
fűződő jogok tekintetében minden 
vállalatnak egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie az 
MI-technológiák fejlesztése és 
alkalmazása kapcsán az európai kkv-k 
megerősödésének támogatása és az Unió 
számára jelentős versenyelőny biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 9
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie;

2. úgy véli, hogy az olyan forradalmi 
technológiák, mint a mesterséges 
intelligencia, mind a kis-, mind a 
nagyvállalatok számára lehetőséget 
kínálnak piacvezető termékek fejlesztésére; 
mivel a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
tekintetében minden vállalatnak egyformán 
hatékony és eredményes jogvédelmet kell 
élveznie; kéri, hogy elemezzék a védelem 
élvezetének jelenlegi költségeit, valamint a 
szabadalmi trollok visszaélésszerű 
gyakorlatait és a szellemitulajdon-
jogokkal kapcsolatos stratégiai jogvitákat;

Or. en

Módosítás 10
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

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 egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie;

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, fejlesztőnek és alkotónak 
egyformán hatékony és eredményes 
jogvédelmet kell élveznie;

Or. en

Módosítás 11
Maria Grapini

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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 egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie;

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 – különösen a kkv-knak – 
egyformán hatékony és eredményes 
jogvédelmet kell élveznie;

Or. ro

Módosítás 12
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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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 egyformán hatékony és 
eredményes jogvédelmet kell élveznie;

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 vállalat 
egyformán hatékony és eredményes 
jogvédelmet élvezhet;

Or. en

Módosítás 13
Virginie Joron

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy nem minden 
iparág innovációs ritmusa 
összehasonlítható; úgy véli, hogy a 
szellemi tulajdon védelmére irányuló 
intézkedések a szoftverek területén egyes 
szereplők (Word, Excel...) számára túl 
kedvezőek voltak; felkéri a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy találjanak olyan jogi 
megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy ne fizessenek 
ismételten és folyamatosan egy már 
generikus technikai termékért vagy 
megoldásért;

Or. fr

Módosítás 14
Jean-Lin Lacapelle

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékeztet arra, hogy nem minden 
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iparág innovációs ritmusa 
összehasonlítható; úgy véli, hogy a 
szellemi tulajdon védelmére irányuló 
intézkedések a szoftverek területén egyes 
szereplők (Word, Excel...) számára túl 
kedvezőek voltak; felkéri a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy találjanak olyan jogi 
megoldásokat, amelyek lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy ne fizessenek 
ismételten és folyamatosan egy már 
generikus technikai termékért vagy 
megoldásért;

Or. fr

Módosítás 15
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri az Európai Bizottságot annak 
biztosítására, hogy ha MI-
technológiákban állami finanszírozással 
generált adatokat használnak, akkor azok 
a köz számára is előnyt nyújtsanak az 
adatokkal kapcsolatos, kötelezően nyílttá 
tett eredmények, illetve az adott MI általi 
adatfeldolgozásból levont következtetések 
formájában. 

Or. en

Módosítás 16
Marco Campomenosi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri, hogy a szellemitulajdon-jogi 
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rendszer egyetlen, az MI-vel kapcsolatos 
kihívások kezelését célzó módosítása se 
legyen hatással a mikrovállalkozásokra és 
a kkv-kra megnövekedett adminisztratív és 
gazdasági terhek formájában;

Or. en

Módosítás 17
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. kéri az Európai Bizottságot, hogy 
javasoljon az adatok nyomon 
követhetőségét célzó intézkedéseket, szem 
előtt tartva mind az adatszerzés 
jogszerűségét, mind a fogyasztói és az 
alapvető jogok védelmét;

Or. en

Módosítás 18
Jordi Cañas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 védelme érdekében;

3. hangsúlyozza azon intézkedések és 
információs csatornák fontosságát, 
amelyek célja, hogy segítsék a kis- és 
középvállalkozásokat és az induló 
innovatív 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 



PE650.629v01-00 12/26 AM\1204147HU.docx

HU

nyújtsanak támogatást az induló 
vállalkozásoknak és a kkv-knak termékeik 
védelme érdekében, ezáltal lehetővé téve 
számukra, hogy kiteljesítsék európai 
növekedési és munkahelyteremtési 
potenciáljukat;

Or. en

Módosítás 19
Marco Campomenosi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 védelme érdekében;

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az egységes piaci 
programon és a digitális innovációs 
központokon keresztül nyújtsanak 
támogatást az induló vállalkozásoknak, 
kkv-knak és mikrovállalkozásoknak 
termékeik védelme érdekében, biztosítva, 
hogy ötleteiket nem szipkázzák el a 
nemzetközi szereplők; úgy véli, hogy a 
már meglévő digitális innovációs 
központokon nem szabad változtatni, 
elkerülendő üzletmenetük 
folytonosságának veszélyeztetését;

Or. en

Módosítás 20
Ivan Štefanec

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az egységes piaci 
programon és a digitális innovációs 
központokon keresztül nyújtsanak 

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az egységes piaci 
programon és a digitális innovációs 
központokon keresztül nyújtsanak 
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támogatást az induló vállalkozásoknak és a 
kkv-knak termékeik védelme érdekében;

támogatást az induló vállalkozásoknak és a 
kkv-knak termékeik védelme érdekében; 
hangsúlyozza az MI-fejlesztést célzó 
szellemitulajdon-jogok más fontos 
globális szereplőkkel való koordinálását 
az MI-re vonatkozó olyan, globálisan 
kompatibilis megközelítés kialakítása 
érdekében, amely a kkv-k számára is 
előnyös.

Or. en

Módosítás 21
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 védelme érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a 
szellemitulajdon-jog védelmének széles 
körű alkalmazása megvédheti a nagy 
meglévő piaci szereplőket, és 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 
védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 22
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az egységes piaci 
programon és a digitális innovációs 
központokon keresztül nyújtsanak 

3. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az egységes piaci 
programon és a digitális innovációs 
központokon keresztül nyújtsanak 
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támogatást az induló vállalkozásoknak és a 
kkv-knak termékeik védelme érdekében;

támogatást az induló vállalkozásoknak és a 
kkv-knak termékeik és szolgáltatásaik 
védelme érdekében;

Or. ro

Módosítás 23
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. 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 védelme érdekében;

3. 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;

Or. en

Módosítás 24
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt, Clara Aguilera

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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;

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; 
kiemeli azonban, hogy a szellemi tulajdon 
és az üzleti titkok védelmét mindig 
összhangba kell hozni a többi alapvető 
joggal és szabadsággal, mindenek előtt a 
véleménynyilvánítás szabadságával és a 
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sajtószabadsággal; ezért kéri, hogy a 
bejelentők és a nyomozó újságírók a 
mesterséges intelligenciával összefüggő, 
társadalmi és makrogazdasági 
szempontból lényeges veszteségek 
feltárása esetén kellő védelemben 
részesüljenek;

Or. de

Módosítás 25
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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;

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, 
hangsúlyozza, hogy az üzleti titkok 
védelme semmilyen módon nem 
akadályozhatja a visszaélést bejelentő 
személyeket abban, hogy felhívják a 
figyelmet a magas kockázatú 
alkalmazások potenciális veszélyeire;

Or. en

Módosítás 26
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza a szellemi 4. hangsúlyozza a szellemi 
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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;

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; 
hangsúlyozza, hogy az üzleti titkok 
semmilyen esetben sem korlátozhatják a 
hatóságok azon képességét, hogy 
algoritmusokat és termékeket 
elemezzenek, míg a fogyasztók számára 
mindig biztosítani kell az átláthatóságot 
célzó intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 27
Ivan Štefanec

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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;

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; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az 
Unió általános adatvédelmi rendeletének 
rendelkezéseit a profilalkotás és az 
automatikus döntéshozatal tekintetében 
megfelelően értelmezzék;

Or. en

Módosítás 28
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Jordi Cañas
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a 
szellemitulajdon-jogok védelme mellett 
védett művek engedélyezett felhasználását 
illető jogbiztonság a fogyasztóknak is 
érdekében áll, különösen bonyolult 
algoritmusos termékek esetében;

Or. en

Módosítás 29
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy az emberközpontú, 
megbízható MI kifejlesztésének 
biztosításához szükség van a visszaélést 
bejelentő személyek védelmét célzó 
erőteljes, összehangolt rendszerre, 
biztosítandó, hogy az algoritmusok és 
adatkészletek részrehajlás- és 
megkülönböztetésmentesek és 
megfelelnek az előírt etikai normáknak; 
ezért kéri a Bizottságot, hogy az 
(EU) 2019/1937 irányelv 27. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban a 
Parlamenthez benyújtott jelentésében 
értékelje, szükség van-e a melléklet 
felülvizsgálatára az MI-re vonatkozó 
esetleges uniós szabályozási keretek 
belefoglalása érdekében;

Or. en

Módosítás 30
Ivan Štefanec
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak, ami hatálytalanná 
teheti az előzetes közzététel bizonyos 
részeit;

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak, ami hatálytalanná 
teheti az előzetes közzététel bizonyos 
részeit; olyan szoftver példájaként 
szolgálhat, amelyben algoritmusok 
optimalizálják a tartalmat, hozzáigazítva 
azt a tanuló célkitűzéseihez és aktuális 
tudásszintjéhez;

Or. en

Módosítás 31
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak, ami hatálytalanná 
teheti az előzetes közzététel bizonyos 
részeit;

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak, ami utólagos és 
előzetes közzétételeket, valamint a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
megfelelő adminisztratív kapacitást 
igényel;

Or. en

Módosítás 32
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Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak, ami hatálytalanná 
teheti az előzetes közzététel bizonyos 
részeit;

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak;

Or. en

Módosítás 33
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak, ami hatálytalanná 
teheti az előzetes közzététel bizonyos 
részeit;

5. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
értékelésének kihívása új módszerek 
kidolgozását teszi szükségessé; megjegyzi 
például, hogy az adaptív tanulási 
rendszerek minden egyes input után 
újrakalibrálódhatnak, ami önmagukban 
hatálytalanná teheti az előzetes közzététel 
bizonyos részeit;

Or. en

Módosítás 34
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet az adatok 
feletti rendelkezési jog és az adatokhoz 
való platformok általi kizárólagos 
hozzáférés kérdéseivel kapcsolatos 
vitákra, úgy véli, hogy az adatokkal 
kapcsolatos túlzottan szigorú 
szellemitulajdonjog-védelem káros lehet a 
fogyasztók és a piacok számára, 
megakadályozhatja az adatok szabad 
áramlását, és ronthatja az új 
vállalkozások versenyképességét;

Or. en

Módosítás 35
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza a végfelhasználói 
licencmegállapodások fontosságát az 
adatokkal kapcsolatos jogok átruházása 
terén, és további jogalkotási javaslatokat 
kér, amelyek arányos és egyértelmű 
kötelezettségeket – például a 
szolgáltatások működése szempontjából 
nem elengedhetetlen záradékok opcionális 
alkalmazandóságát – határoznak meg a 
végfelhasználói licencmegállapodások 
kapcsán a fogyasztók védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
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6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén bizonyítani kell az 
átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot 
és az etikai normák betartását, de 
megjegyzi, hogy ez a cél pusztán az 
algoritmus vagy a kód közzétételével nem 
feltétlenül, vagy egyáltalán nem érhető el;

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén bizonyítani kell az etikai 
normák általuk történő betartását, 
folyamataiknak átláthatónak, 
döntéseiknek pedig a lehetőségekhez 
mérten megmagyarázhatónak kell 
lenniük, de megjegyzi, hogy e célok 
pusztán az algoritmus vagy a kód 
közzétételével nem feltétlenül érhetők el;

Or. en

Módosítás 37
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén bizonyítani kell az 
átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot 
és az etikai normák betartását, de 
megjegyzi, hogy ez a cél pusztán az 
algoritmus vagy a kód közzétételével nem 
feltétlenül, vagy egyáltalán nem érhető el;

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén az adatvédelemmel, 
átláthatósággal, 
megkülönböztetésmentességgel és 
megmagyarázhatósággal kapcsolatos jogi 
kötelezettségeken túlmenően bizonyítani 
kell az etikai normákat; az algoritmus 
kódjának közzétételét és érthető 
magyarázatát kötelezővé kell tenni;

Or. en

Módosítás 38
Maria Grapini

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén bizonyítani kell az 
átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot és 
az etikai normák betartását, de megjegyzi, 
hogy ez a cél pusztán az algoritmus vagy a 
kód közzétételével nem feltétlenül, vagy 
egyáltalán nem érhető el;

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén bizonyítani kell az 
átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot és 
az etikai normák betartását, de megjegyzi, 
hogy ez a cél pusztán az algoritmus vagy a 
kód közzétételével nem feltétlenül, vagy 
egyáltalán nem érhető el; kéri ezért, hogy a 
Bizottság állapítson meg szigorúbb és 
hatásosabb kritériumokat, amelyeknek az 
MI-alkalmazásoknak tanúsításukat 
követően meg kell felelniük;

Or. ro

Módosítás 39
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén bizonyítani kell az 
átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot és 
az etikai normák betartását, de megjegyzi, 
hogy ez a cél pusztán az algoritmus vagy a 
kód közzétételével nem feltétlenül, vagy 
egyáltalán nem érhető el;

6. úgy véli, hogy a 
mesterségesintelligencia-alkalmazások 
tanúsítása esetén bizonyítani kell az 
átláthatóságot, a megmagyarázhatóságot és 
az etikai normák betartását, de megjegyzi, 
hogy ez a cél pusztán az algoritmus vagy a 
kód közzétételével nem feltétlenül, vagy 
egyáltalán nem érhető el; emlékeztet arra, 
hogy az adatkészletek e folyamat 
szempontjából épp ilyen fontosak, 
valamint hogy a megkülönböztetés és a 
részrehajlás a puszta kódtól függetlenül is 
jelen lehet;

Or. en

Módosítás 40
Marco Campomenosi
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy 
rendelkezzen a kód vagy az algoritmus 
konkrét esetekben való közzétételéről; úgy 
véli, hogy az MI-generálta találmányokkal 
kapcsolatos hibák kapcsán a 
szellemitulajdon-jogok nem állhatnak a 
vállalkozások útjában, elkerülendő a 
beruházások elrettentését;

Or. en

Módosítás 41
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogyan lehetséges a 
termékek moduláris vagy olyan ellenőrző 
eszközök alkalmazásával történő 
értékelése, amelyek lehetővé tennék a 
termékek megfelelő tesztelését anélkül, 
hogy a könnyen lemásolható termékek 
esetében a részletes közzététel kockázatot 
jelentene a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok jogosultjai számára.

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogyan lehetséges a 
termékek életciklusuk minden 
szakaszában történő értékelése, valamint 
hogy dolgozzon ki átfogó panasztételi 
mechanizmust.

Or. en

Módosítás 42
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogyan lehetséges a 
termékek moduláris vagy olyan ellenőrző 
eszközök alkalmazásával történő 
értékelése, amelyek lehetővé tennék a 
termékek megfelelő tesztelését anélkül, 
hogy a könnyen lemásolható termékek 
esetében a részletes közzététel kockázatot 
jelentene a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok jogosultjai számára.

7. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogyan lehetséges a 
termékek olyan módon történő értékelése, 
amely lehetővé tenné azok megfelelő 
tesztelését anélkül, hogy az esetleges 
közzététel indokolatlan kockázatot 
jelentene a szellemi tulajdonhoz fűződő 
jogok jogosultjai számára.

Or. en

Módosítás 43
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy a 
szellemitulajdon-jogok olyan 
monopóliumot képeznek, amelyet 
korlátozott számú érdekelt javára hoztak 
létre, hogy a társadalom egésze számára 
előnyt generáljon, és úgy véli, hogy a 
jelenleg is tartó világjárvány megmutatta, 
hogy az ilyen monopóliumokra mindig 
megfelelő kivételeknek kell vonatkoznia. 
Kéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a jövőbeni jogszabályok a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos 
további, vészhelyzetekre vonatkozó 
kivételeket tartalmaznak majd a közjó 
érdekében.

Or. en

Módosítás 44
Brando Benifei, Clara Aguilera
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a tényt, hogy az MI 
által létrehozott alkotások a piacra 
kerülve eltorzíthatják a kulturális és 
kreatív ágazatokat, az emberi alkotók 
számára negatívan érintve az árazást és a 
díjazásokat;

Or. en

Módosítás 45
Ivan Štefanec

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy olyan 
naprakész eszközöket kell bevezetni, 
amelyek lehetővé teszik a vállalkozások 
számára szellemitulajdon-jogaik védelmét, 
például termékeik és szolgáltatásaik 
digitális zárakkal való ellátását;

Or. en

Módosítás 46
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. kéri a Bizottságot, hogy folytassa a 
jogi keret és a technológiai fejlesztések 
elemzését annak meghatározása 
érdekében, hogy a jelenlegi jogi 
rendelkezések megfelelően lefedik-e a 
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mesterségesintelligencia-technológiákat, 
és megfelelően reagálnak-e azokra.

Or. en

Módosítás 47
David Cormand
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. kéri egy olyan uniós szerv 
létrehozását, amelynek feladata a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
alkalmazását szabályozó jogi 
rendelkezések nyomon követése és az 
azoknak való megfelelés biztosítása.

Or. en


