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Módosítás 1
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
1 a bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel komoly aggályok merülnek 
fel amiatt, hogy a hatályos uniós jogi 
keret – beleértve a fogyasztóvédelmi 
közösségi vívmányokat, az adatvédelmi 
jogszabályokat, a termékbiztonsági és 
piacfelügyeleti jogszabályokat – nem 
alkalmas arra, hogy hatékonyan kezelje a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák által okozott 
kockázatokat, és nem biztosít magas 
szintű fogyasztóvédelmet, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 38. cikkében 
előírtak szerint;

Or. en

Módosítás 2
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
1 b bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az etikai útmutatások, 
például a mesterséges intelligencia magas 
szintű szakértői csoportja által elfogadott 
alapelvek jó kiindulási pontot jelentenek, 
de nem elégségesek annak biztosításához, 
hogy a vállalkozások tisztességesen 
cselekedjenek, és garantálják a hatékony 
fogyasztóvédelmet;

Or. en
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Módosítás 3
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
1 c bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
azzal a kockázattal járhatnak, hogy a 
fogyasztókat manipulálják, 
megkülönböztető módon kezelik, és 
önkényes, átláthatatlan döntéseknek 
teszik ki, ezzel pedig hozzájárulnak a 
hatalom vállalkozások és fogyasztók 
közötti aszimmetriájának fokozódásához, 
a fogyasztókat még kiszolgáltatottabb 
helyzetbe hozva;

Or. en

Módosítás 4
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
1 d bevezető hivatkozás (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az algoritmikus rendszerek 
tervezésére, fejlesztésére és telepítésére 
alkalmazandó szakpolitikák és 
jogszabályok kidolgozására, bevezetésére 
és értékelésére szolgáló átlátható, 
elszámoltatható és befogadó folyamatok 
rendkívül fontosak annak biztosítása 
érdekében, hogy minden közvetlenül 
érintett személy érdemben véleményt 
nyilváníthasson arról, hogy ezeket a 
rendszereket használhatják-e, és ha igen, 
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hogyan, valamint kinek az érdekében;

Or. en

Módosítás 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós szabályozási keret akkor 
legyen alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztók algoritmikus rendszer 
felhasználói vagy alanyai, függetlenül a 
rendszert kifejlesztő, értékesítő vagy 
alkalmazó szervezetek letelepedési 
helyétől;

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós szabályozási keret akkor 
legyen alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztók algoritmikus rendszer 
felhasználói vagy alanyai, függetlenül a 
rendszert kifejlesztő, értékesítő vagy 
alkalmazó szervezetek letelepedési 
helyétől; ezenkívül úgy véli, hogy a 
megállapított szabályokat az értéklánc 
egészére, azaz a vonatkozó technológiák 
és alkotóelemeik fejlesztésére, telepítésére 
és felhasználására, valamint az összes 
fejlesztőre alkalmazni kell, és 
garantálniuk kell a legmagasabb szintű 
fogyasztóvédelmet; javasolja, hogy ezek a 
szabályok vegyék figyelembe az 
(EU) 2016/679 rendelethez1a (GDPR) 
mint globális viszonyítási alaphoz való 
alkalmazkodás tanulságait; fontosnak 
tartja egy felelősségre vonható, Unión 
belüli szervezet (például meghatalmazott 
képviselő) kijelölését a végrehajtás 
tekintetében;
__________________
1a 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) 
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(HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós szabályozási keret akkor 
legyen alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztók algoritmikus rendszer 
felhasználói vagy alanyai, függetlenül a 
rendszert kifejlesztő, értékesítő vagy 
alkalmazó szervezetek letelepedési 
helyétől;

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a mesterséges intelligenciára, a 
robotikára és a kapcsolódó 
technológiákra vonatkozó uniós 
szabályozási keret akkor legyen 
alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztók algoritmikus rendszer 
felhasználói vagy alanyai, függetlenül a 
rendszert kifejlesztő, értékesítő vagy 
alkalmazó szervezetek letelepedési 
helyétől, hogy a vállalkozások és a 
polgárok számára egyaránt biztosított 
legyen a jogbiztonság;

Or. en

Módosítás 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós szabályozási keret akkor 
legyen alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztók algoritmikus rendszer 
felhasználói vagy alanyai, függetlenül a 
rendszert kifejlesztő, értékesítő vagy 
alkalmazó szervezetek letelepedési 

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós etikai szempontokra 
vonatkozó szabályozási kerete akkor 
legyen alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztók algoritmikus rendszer 
felhasználói vagy alanyai, függetlenül a 
rendszert kifejlesztő, értékesítő vagy 
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helyétől; alkalmazó szervezetek letelepedési 
helyétől;

Or. en

Módosítás 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós szabályozási keret akkor 
legyen alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztók algoritmikus rendszer 
felhasználói vagy alanyai, függetlenül a 
rendszert kifejlesztő, értékesítő vagy 
alkalmazó szervezetek letelepedési 
helyétől;

1. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az uniós szabályozási keret akkor 
legyen alkalmazandó, ha az Unión belüli 
fogyasztókat egy algoritmikus rendszer felé 
irányítják, vagy ha a fogyasztók ilyen 
rendszer célpontjai, függetlenül a rendszert 
kifejlesztő, értékesítő vagy alkalmazó 
szervezetek letelepedési helyétől;

Or. en

Módosítás 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a keretet az 
algoritmikus rendszerekre kell alkalmazni, 
többek között a mesterséges intelligencia, a 
gépi tanulás, a mélytanulás, az automatizált 
döntéshozatali folyamatok és a robotika 
területén;

2. megjegyzi, hogy a keretet az 
algoritmikus rendszerekre kell alkalmazni, 
többek között a mesterséges intelligencia, a 
dolgok internete, a gépi tanulás, a 
mélytanulás, az automatizált döntéshozatali 
folyamatok és a robotika területén; emellett 
megjegyzi, hogy konzultációs rendszereket 
kell kidolgozni annak érdekében, hogy 
megmagyarázzák e rendszerek működését 
a fogyasztók számára, ha azok 
bonyolultak, vagy ha az életüket 
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jelentősen befolyásoló döntéseket 
eredményeznek;

Or. en

Módosítás 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a keretet az 
algoritmikus rendszerekre kell alkalmazni, 
többek között a mesterséges intelligencia, a 
gépi tanulás, a mélytanulás, az automatizált 
döntéshozatali folyamatok és a robotika 
területén;

2. megjegyzi, hogy a keretet az 
algoritmikus rendszerekre kell alkalmazni, 
többek között a mesterséges intelligencia, a 
gépi tanulás, a mélytanulás, az automatizált 
és támogatott döntéshozatali folyamatok és 
a robotika területén;

Or. en

Módosítás 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a keretet az 
algoritmikus rendszerekre kell alkalmazni, 
többek között a mesterséges intelligencia, a 
gépi tanulás, a mélytanulás, az automatizált 
döntéshozatali folyamatok és a robotika 
területén;

2. megjegyzi, hogy a szabályozási 
keretet az algoritmikus rendszerekre kell 
alkalmazni, többek között a mesterséges 
intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, 
az automatizált döntéshozatali folyamatok 
és a robotika területén;

Or. en
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Módosítás 12
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. megjegyzi, hogy a keretet az 
algoritmikus rendszerekre kell alkalmazni, 
többek között a mesterséges intelligencia, a 
gépi tanulás, a mélytanulás, az 
automatizált döntéshozatali folyamatok és 
a robotika területén;

2. megjegyzi, hogy a keretet az 
algoritmikus rendszerekre kell alkalmazni, 
többek között a mesterséges intelligencia, a 
gépi tanulás, a szabályalapú rendszerek, az 
automatizált döntéshozatali folyamatok és 
a robotika területén;

Or. en

Módosítás 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a Bizottságnak a 
jogalkotási hiányosságok azonosítása 
érdekében végre kell hajtania a hatályos 
jogszabályok teljes körű felülvizsgálatát; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy 
számtalan jogszabály van már hatályban, 
amelyek garantálják például, hogy az 
uniós piacon forgalomba hozott termékek 
és szolgáltatások biztonságosak és nem 
ártanak az embereknek, tiszteletben 
tartják magánéletüket, és szigorú 
környezetvédelmi szabályoknak felelnek 
meg; felhívja a Bizottságot, hogy 
tartózkodjon olyan jogalkotási aktus 
elfogadásától, amely megkettőzheti, illetve 
átfedheti az említett ágazatspecifikus 
jogszabályokat vagy ellentmondhat 
azoknak;

Or. en
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Módosítás 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia uniós szabályozási 
keretrendszerének emberközpontú 
megközelítéssel kell rendelkeznie, és olyan 
rendszerek kidolgozásához kell vezetnie, 
amelyek érvényt szereznek az európai 
etikai értékeknek; úgy véli, hogy az 
európai értékekre összpontosító uniós 
szabályozási keret hozzáadott értéket 
jelentene, és egyedülálló versenyelőnyt 
biztosítana Európának, jelentősen 
hozzájárulva az európai polgárok és 
vállalkozások jólétéhez és gazdagságához, 
továbbá fellendítené belső piacunkat;

Or. en

Módosítás 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. rámutat, hogy a 768/2008/EK 
határozattal1a bevezetett jogalkotási keret 
a termelők, az importőrök és a 
forgalmazók kötelezettségeinek 
harmonizált listáját írja elő, ösztönzi a 
szabványok alkalmazását, és a termék 
veszélyességétől függően többszintű 
ellenőrzést irányoz elő; úgy véli, hogy ezt 
a keretet a beágyazott mesterséges 
intelligenciát tartalmazó termékekre is 
alkalmazni kell;



AM\1205570HU.docx 11/80 PE652.393v01-00

HU

__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2008. július 9-i 768/2008/EK határozata a 
termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 
82. o.).

Or. en

Módosítás 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia  etikai kerete hozzáadott 
értéket jelent a piaci innováció 
előmozdítása szempontjából;

Or. en

Módosítás 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. úgy véli, hogy a jövőbeli 
jogszabályok alkalmazásához a jogi 
kötelezettségeknek nagyon pontosaknak 
kell lenniük, és kerülniük kell az általános 
alapelvekre való hivatkozást annak 
biztosítása érdekében, hogy a gazdasági 
szereplők végre tudják hajtani azokat;

Or. en
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Módosítás 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. úgy véli, hogy az etikai szempontok 
szabályozási keretére vonatkozó kötelező 
szabályokat olyan gyakorlatokra kell 
korlátozni, amelyek vitathatatlanul 
veszélyeztetik az alapvető jogokat és 
szabadságokat;

Or. en

Módosítás 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

3. hangsúlyozza, hogy az etikai 
szempontokra vonatkozó minden jövőbeli 
szabályozásnak differenciált kockázatalapú 
megközelítést kell követnie, amely az 
egyént és a társadalom egészét érő 
lehetséges károkon alapul, figyelembe véve 
az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriákban 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; a kockázatalapú megközelítésnek 
egyértelmű és átlátható szabályokat kell 
követnie;

Or. en
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Módosítás 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak egyértelmű 
kritériumokat és mutatókat alkalmazó, 
differenciált kockázatalapú megközelítést 
kell követnie, majd elfogulatlan és 
szabályozott értékelést, amely az egyént és 
a társadalom egészét érő lehetséges 
károkon alapul, figyelembe véve az 
algoritmikus rendszer sajátos felhasználási 
körülményeit; a jogi kötelezettségeket az 
azonosított kockázati szinttel fokozatosan 
növelni kell; a legalacsonyabb kockázati 
kategóriában nem szabad további jogi 
kötelezettségeket előírni; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

Or. en

Módosítás 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon vagy jogsértéseken 
alapul, figyelembe véve az algoritmikus 
rendszer sajátos felhasználási 
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kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

körülményeit; a jogi kötelezettségeket és a 
tanúsítási követelményeket az azonosított 
kockázati szinttel fokozatosan növelni kell; 
a legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni, és a tanúsítási vagy címkézési 
rendszereknek önkéntesnek kell lennie; 
azok az algoritmikus rendszerek, amelyek 
kárt okozhatnak az egyénnek, vagy 
sérthetik az egyének jogait, hatással 
lehetnek az egyén erőforrásokhoz való 
hozzáférésére, vagy a társadalomban való 
részvételüket érintik, nem tekinthetők a 
legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie, és elegendő 
jogbiztonságot kell nyújtania, ugyanakkor 
pedig jövőbiztosnak kell lennie;

Or. en

Módosítás 22
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni, ugyanakkor a legmagasabb 
kockázati kategóriába tartozó 
alkalmazásokat jogellenesnek kell 
tekinteni; azok az algoritmikus rendszerek, 
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való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie; egy adott 
rendszer kockázatértékelését rendszeresen 
felül kell vizsgálni;

Or. en

Módosítás 23
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

3. hangsúlyozza, hogy minden 
lehetséges jövőbeli szabályozásnak 
lehetővé kell tennie a biztonságos és 
megbízható algoritmikus rendszerek 
kidolgozását és telepítését, differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított alacsony, 
jelentős vagy magas kockázati szintnek 
megfelelően fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;
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Or. en

Módosítás 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket csak a bizonyított 
kockázati szinttel összhangban lehet 
növelni; a legalacsonyabb kockázati 
kategóriában nem szabad további jogi 
kötelezettségeket előírni; azok az 
algoritmikus rendszerek, amelyek kárt 
okozhatnak az egyénnek, hatással lehetnek 
az egyén erőforrásokhoz való 
hozzáférésére, vagy a társadalomban való 
részvételüket érintik, nem tekinthetők a 
legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

Or. en

Módosítás 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
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amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

amely az egyént és az egész társadalmat 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

Or. en

Módosítás 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
nem szabad további jogi kötelezettségeket 
előírni; azok az algoritmikus rendszerek, 
amelyek kárt okozhatnak az egyénnek, 
hatással lehetnek az egyén erőforrásokhoz 
való hozzáférésére, vagy a társadalomban 
való részvételüket érintik, nem tekinthetők 
a legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 

3. hangsúlyozza, hogy minden 
jövőbeli szabályozásnak differenciált 
kockázatalapú megközelítést kell követnie, 
amely az egyént és a társadalom egészét 
érő lehetséges károkon alapul, figyelembe 
véve az algoritmikus rendszer sajátos 
felhasználási körülményeit; a jogi 
kötelezettségeket az azonosított kockázati 
szinttel fokozatosan növelni kell; a 
legalacsonyabb kockázati kategóriában 
címkézési kötelezettséget kell előírni; azok 
az algoritmikus rendszerek, amelyek kárt 
okozhatnak az egyénnek, hatással lehetnek 
az egyén erőforrásokhoz való 
hozzáférésére, vagy a társadalomban való 
részvételüket érintik, nem tekinthetők a 
legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozónak; e kockázatalapú 
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megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

megközelítésnek egyértelmű és átlátható 
szabályokat kell követnie;

Or. en

Módosítás 27
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a lehetséges új 
jogalkotási javaslatok benyújtása előtt a 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia a már 
meglévő jogszabályok alkalmazását és 
végrehajtását, valamint az önszabályozó 
intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy az 
algoritmikus rendszerekkel kapcsolatos 
jogalkotási javaslatok nem 
akadályozhatják a csúcstechnológiájú 
„egyszarvúak”, az induló innovatív 
vállalkozások és a kkv-k megjelenését 
Európában, és nem akadályozhatják az 
európai vállalatokat a mesterséges 
intelligencia vagy más megoldások 
elfogadásában és végrehajtásában, 
továbbá ezeknek a javaslatoknak 
figyelembe kell venniük a a Covid19 
okozta válság utáni időszakban 
tapasztalható helyzetet; megismétli, hogy 
a fő célkitűzés az algoritmikus rendszerek 
potenciáljának az Unió egész területén 
történő kiaknázása és az európai 
vállalatok globális szintű 
versenyképességének fokozása kell, hogy 
legyen;

Or. en

Módosítás 28
Jordi Cañas
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az etikai 
szempontok keretének tartalmaznia kell 
azokat a rendelkezéseket, amelyek 
referenciaként szolgálnak a mérnökök, 
fejlesztők, vállalatok és más szereplők 
számára, és amelynek végső célja a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák felelősségteljes 
és etikus telepítésének, értékesítésének és 
felhasználásának előmozdítása, valamint 
a műszaki szabványok és a tanúsítási 
eljárások kidolgozása az Unióban;

Or. en

Módosítás 29
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólít egy olyan keretrendszerre, 
amely megtiltja olyan távoli felismerési 
technológiák, például a biometrikus 
felismerés tagállamok általi telepítését 
vagy használatát, amelyek automatikusan 
azonosítják az egyéneket, akár egy 
nemzeti vészhelyzetre való reagálás 
céljából is;

Or. en

Módosítás 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy egy harmonizált 
európai kockázati besorolás rendszer és a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek alapjául 
az etikai elvek kell, hogy szolgáljanak;

Or. en

Módosítás 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli az etikai és szabályozási 
keret fontosságát, többek között különösen 
az algoritmikus rendszerekben használt 
adatkészletek minőségére vonatkozó 
rendelkezéseket, különös tekintettel a 
felhasznált betanító adatok reprezentatív 
jellegére, az adatkészletek torzításának 
megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és az 
aggregálásra vonatkozó normákra;

4. kiemeli az etikai és szabályozási 
keret fontosságát, többek között különösen 
az algoritmikus rendszerekben használt 
adatkészletek minőségére vonatkozó 
rendelkezéseket felhasználási céljuk 
vonatkozásában, különös tekintettel a 
felhasznált betanító adatok reprezentatív 
jellegére, az adatkészletek torzításának 
megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és az 
aggregálásra vonatkozó normákra; 
hangsúlyozza, hogy ezeknek az 
adatkészleteknek auditálhatónak kell 
lenniük, és azokat felhívásra az illetékes 
hatóságok rendelkezésére kell bocsátani, 
hogy biztosítható legyen a korábban 
meghatározott elveknek való 
megfelelésük;

Or. en

Módosítás 32
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli az etikai és szabályozási 
keret fontosságát, többek között különösen 
az algoritmikus rendszerekben használt 
adatkészletek minőségére vonatkozó 
rendelkezéseket, különös tekintettel a 
felhasznált betanító adatok reprezentatív 
jellegére, az adatkészletek torzításának 
megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és az 
aggregálásra vonatkozó normákra;

4. megjegyzi, hogy az adatok 
rendelkezésre állása és minősége 
kulcsfontosságú az algoritmikus 
rendszerek alkalmazásából fakadó 
kockázatok kezelésében; kiemeli az etikai 
és szabályozási keret fontosságát, többek 
között különösen az algoritmikus 
rendszerekben használt adatkészletek 
minőségére vonatkozó rendelkezéseket, 
különös tekintettel a felhasznált betanító 
adatok reprezentatív jellegére, az 
adatkészletek torzításának 
megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és az 
aggregálásra vonatkozó normákra;

Or. en

Módosítás 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli az etikai és szabályozási 
keret fontosságát, többek között különösen 
az algoritmikus rendszerekben használt 
adatkészletek minőségére vonatkozó 
rendelkezéseket, különös tekintettel a 
felhasznált betanító adatok reprezentatív 
jellegére, az adatkészletek torzításának 
megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és az 
aggregálásra vonatkozó normákra;

4. kiemeli, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
tanítása céljából nagy mennyiségű magas 
színvonalú adatot kell felszabadítani; 
hangsúlyozza, hogy egy etikai szabályozási 
keretnek tartalmaznia kell az algoritmikus 
rendszerekben használt adatkészletek 
minőségére vonatkozó rendelkezéseket, 
például a felhasznált betanító adatok 
reprezentatív jellegére, az adatkészletek 
torzításának megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és az 
aggregálásra vonatkozó normákra 
tekintettel;

Or. en
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Módosítás 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli az etikai és szabályozási 
keret fontosságát, többek között különösen 
az algoritmikus rendszerekben használt 
adatkészletek minőségére vonatkozó 
rendelkezéseket, különös tekintettel a 
felhasznált betanító adatok reprezentatív 
jellegére, az adatkészletek torzításának 
megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és az 
aggregálásra vonatkozó normákra;

4. kiemeli az etikai szempontokra 
vonatkozó keret fontosságát, többek között 
különösen az algoritmikus rendszerekben 
használt adatkészletek minőségére 
vonatkozó rendelkezéseket, különös 
tekintettel a felhasznált betanító adatok 
reprezentatív jellegére, az adatkészletek 
torzításának megszüntetésére, valamint az 
adatokra és az aggregálásra vonatkozó 
normákra;

Or. en

Módosítás 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli az etikai és szabályozási 
keret fontosságát, többek között különösen 
az algoritmikus rendszerekben használt 
adatkészletek minőségére vonatkozó 
rendelkezéseket, különös tekintettel a 
felhasznált betanító adatok reprezentatív 
jellegére, az adatkészletek torzításának 
megszüntetésére, magukra az 
algoritmusokra, valamint az adatokra és 
az aggregálásra vonatkozó normákra;

4. kiemeli az etikai és szabályozási 
keret fontosságát, többek között különösen 
az algoritmikus rendszerekben használt 
adatkészletek minőségére vonatkozó 
rendelkezéseket, különös tekintettel a 
magas színvonalú és lehetőség szerint 
elfogulatlan adatkészletekre, hogy 
javíthatók legyenek az algoritmikus 
rendszerek eredményei, és növelni 
lehessen a fogyasztói bizalmat és 
elfogadottságot;

Or. en
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Módosítás 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kiemeli, hogy a felhasználói 
biztonság, az adatbiztonság, a személyes 
adatok védelme és az etikai aggályok 
összességében meghatározzák az 
automatizált rendszerek nyilvánosság 
általi elfogadását és ebből következően a 
piaci elterjedést; kiemeli, hogy az állami 
hatóságoknak és a magánszektorhoz 
tartozó érdekelteknek hiteles választ kell 
adniuk ezekre az aggodalmakra, valamint 
bizonyítaniuk kell a mesterséges 
intelligencia környezeti, gazdasági, 
társadalmi és biztonsági előnyeit a 
közbizalom megszerzése érdekében;

Or. en

Módosítás 37
Jordi Cañas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy a mesterséges 
intelligencia, a robotika és az egyéb 
technológiák etikai aspektusaira 
vonatkozó keretnek konkrétan jogilag 
kötelező érvényű intézkedéseket és 
szabványokat kell előírnia az érintett 
magánszektorbeli és állami szereplők 
olyan gyakorlatainak megakadályozása 
érdekében, amelyek veszélyeztethetik az 
alapvető jogokat és szabadságokat, hogy 
biztosítani lehessen a legmagasabb szintű 
fogyasztóvédelmet és megbízható, etikus 
és technikailag megalapozott 
alkalmazások kidolgozását az egységes 
piacon;
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Or. en

Módosítás 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az európai polgárok személyes 
adatait lehetőség szerint Európában 
kezeljék;

Or. fr

Módosítás 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. megjegyzi, hogy az adatbiztonság 
és a magánélet magában foglalja az 
összegyűjtendő adatok meghatározását, 
valamint azok tulajdonjogát, megosztását, 
tárolását és célját érintő etikai aggályokat 
is; megjegyzi továbbá, hogy az etika 
kulcsszerepet játszik az ilyen adatok 
felhasználását és kezelését szabályozó jogi 
keret meghatározásában;

Or. en
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Módosítás 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. ismételten hangsúlyozza azokat az 
európai alapelveket, amelyek szerint az 
egyének saját személyes adataik 
tulajdonosai, valamint a GDPR-ben 
foglaltak szerint a személyes adatok 
felhasználása előtt szükséges kifejezett és 
tájékoztatáson alapuló beleegyezést; 
rámutat arra, hogy az egyetértés azt 
jelenti, hogy az egyének tisztában vannak 
azzal, hogy az adataikat milyen célra 
fogják felhasználni, és hogy a személyes 
adatokat algoritmusokban használó 
szervezetek felelősek azért, hogy az 
egyének ezt megértsék;

Or. en

Módosítás 41
Dita Charanzová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

5. úgy véli, hogy a fogyasztóknak 
joga van ahhoz, hogy érthető és 
hozzáférhető módon megfelelően 
tájékoztatni kell az algoritmikus rendszerek 
létezéséről, folyamatáról és indokolásáról, 
arról, hogy hogyan lehet elérni egy 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkező 
embert, valamint arról, hogy hogyan lehet 
ellenőrizni, érdemben vitatni és korrigálni 
a rendszer döntéseit; úgy véli, hogy a 
fogyasztókat meg kell védeni annak a 
jognak a biztosításával is, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszert 
kikapcsolják vagy korlátozzák, lehetőség 
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szerint személyre szabott módon;

Or. en

Módosítás 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről és 
indokolásáról, arról, hogy hogyan lehet 
elérni egy döntéshozatali hatáskörrel 
rendelkező embert, valamint arról, hogy 
hogyan lehet ellenőrizni, vitatni és 
korrigálni a rendszer döntéseit;

Or. en

Módosítás 43
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 

5. hangsúlyozza, hogy a fogyasztói 
bizalom elengedhetetlen a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák kidolgozásához és 
megvalósításához, ezek ugyanis 
kockázatokat hordozhatnak, ha 
átláthatatlan algoritmusokon és torzított 
adatkészleteken alapulnak; úgy véli, hogy 
a fogyasztókat kellő időben, pontosan, 
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arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

könnyen olvashatóan, szabványosítottan és 
hozzáférhető módon megfelelően 
tájékoztatni kell az algoritmikus rendszerek 
létezéséről, folyamatáról, okáról, 
indokolásáról és lehetséges eredményéről, 
arról, hogy hogyan lehet elérni egy 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkező 
embert, valamint arról, hogy hogyan lehet 
ellenőrizni, érdemben vitatni és korrigálni 
a rendszer döntéseit;

Or. en

Módosítás 44
Arba Kokalari

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit; hangsúlyozza az arányosság 
fontosságát az átláthatósági keret 
kidolgozása során az alacsony kockázatú 
ágazatokban működő kkv-k szükségtelen 
terheinek elkerülése és a szellemi 
tulajdonjogok védelme érdekében;

Or. en

Módosítás 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
tervezett, valamint észszerűen előre 
látható nem tervezett eredményéről, arról, 
hogy hogyan lehet elérni egy 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkező 
embert, valamint arról, hogy hogyan lehet 
ellenőrizni, érdemben vitatni és korrigálni 
a rendszer döntéseit; ez az információ 
azonban nem veszélyeztetheti az üzleti 
titkokat és más versenyelőnyöket;

Or. en

Módosítás 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit; emlékeztet arra, hogy az 
embereknek mindig képesnek kell lenniük 
a végleges és tartós automatikus döntések 
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felülbírálására;

Or. en

Módosítás 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
céljairól vagy célkitűzéséről, folyamatáról, 
okáról, indokolásáról és lehetséges 
eredményéről, továbbá a fogyasztókat 
érintő következményeiről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

Or. en

Módosítás 48
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat – 
kérésre akár offline formában is – kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
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hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

Or. en

Módosítás 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, arról, 
hogy hogyan lehet elérni egy 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkező 
embert, valamint arról, hogy hogyan lehet 
ellenőrizni, érdemben vitatni és korrigálni 
a rendszer döntéseit;

Or. en

Módosítás 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pártatlanul, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 

5. úgy véli, hogy a fogyasztókat kellő 
időben, pontosan, könnyen olvashatóan, 
szabványosítottan és hozzáférhető módon 
megfelelően tájékoztatni kell az 
algoritmikus rendszerek létezéséről, 
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folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

folyamatáról, okáról, indokolásáról és 
lehetséges eredményéről, arról, hogy 
hogyan lehet elérni egy döntéshozatali 
hatáskörrel rendelkező embert, valamint 
arról, hogy hogyan lehet ellenőrizni, 
érdemben vitatni és korrigálni a rendszer 
döntéseit;

Or. en

Módosítás 51
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy eredményesen 
kezelni kell az algoritmikus rendszerek 
által okozott kihívásokat, és biztosítani 
kell a fogyasztók önrendelkezését és 
megfelelő védelmét; hangsúlyozza, hogy 
meg kell haladni a tájékoztatásnak és a 
közzétételnek a fogyasztóvédelmi 
vívmányok alapjául szolgáló 
hagyományos elveit, mivel határozottabb 
fogyasztói jogokra és egyértelmű 
korlátozásokra lesz szükség az 
algoritmikus rendszerek kidolgozása és 
használata vonatkozásában annak 
biztosítása érdekében, hogy a technológia 
hozzájáruljon a fogyasztók életének 
javításához, és olyan módon alakuljon, 
hogy tiszteletben tartják az alapvető és a 
fogyasztói jogokat, valamint az európai 
értékeket;

Or. en
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Módosítás 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kiemeli, hogy különös figyelmet 
kell fordítani a kiszolgáltatottabb 
csoportokat – például gyermekeket, 
fogyatékos személyeket, idős embereket és 
történelmileg hátrányos helyzetű vagy a 
kirekesztés veszélyének kitett személyeket 
– érintő helyzetekre, valamint a hatalom 
vagy az információ aszimmetriájával 
jellemezhető helyzetekre, például 
munkáltatók és munkavállalók, vagy 
vállalkozások és fogyasztók között;

Or. en

Módosítás 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy rendkívül nagy 
szükség van egy értékérzékeny tervezési 
megközelítésre, hogy a mesterséges 
intelligencia széles körben elfogadható 
legyen a fogyasztók számára; úgy véli, 
hogy a méltányosság, a pontosság, a 
titoktartás és az átláthatóság etikai 
értékeinek kell a mesterséges intelligencia 
alapjául szolgálnia, ami ebben az 
összefüggésben azt jelenti, hogy a 
rendszer működése nem járhat 
igazságtalanul elfogult eredményekkel;

Or. en
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Módosítás 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az európai 
fogyasztók egységes védelmének 
biztosítása érdekében szükség van a 
kockázati besorolás rendszerére és a 
kapcsolódó jogi kötelezettségekre 
vonatkozó európai jogi keretre;

Or. en

Módosítás 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli, hogy a 
megmagyarázhatóság kulcsfontosságú a 
mesterségesintelligencia-rendszerekbe 
vetett felhasználói bizalom kiépítésében és 
fenntartásában; ez megköveteli a 
folyamatok átláthatóságát, a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
képességeinek és céljainak nyílt 
közzétételét, valamint a döntések 
megindokolhatóságát a közvetlenül és 
közvetetten érintett személyek számára; 
úgy véli, hogy a „fekete doboz” típusú 
algoritmusok esetében, amelyek nem 
nyújtanak ilyen információt, kötelezővé 
kell tenni annak biztosítását, hogy a 
rendszer egésze tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat;

Or. en
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Módosítás 56
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy a fogyasztók számára hatékony 
jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre 
állását biztosítsák, és felhívja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
hozzáférhető, megfizethető, független és 
hatékony eljárások álljanak rendelkezésre a 
fogyasztói jogok algoritmikus rendszerek 
használata révén történő megsértésével 
kapcsolatos valamennyi panasz pártatlan 
kivizsgálásának biztosítására, függetlenül 
attól, hogy annak forrásai állami vagy 
magánszektorbeli szereplők;

6. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy a fogyasztók számára hatékony 
jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre 
állását biztosítsák, és felhívja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
hozzáférhető, megfizethető, független és 
hatékony eljárások álljanak rendelkezésre a 
fogyasztói jogok algoritmikus rendszerek 
használata révén történő megsértésével 
kapcsolatos valamennyi panasz pártatlan 
kivizsgálásának biztosítására, függetlenül 
attól, hogy annak forrásai állami vagy 
magánszektorbeli szereplők; sürgeti, hogy 
a vitarendezést és a kollektív jogorvoslati 
mechanizmusokat offline és online módon 
tegyék elérhetővé azon fogyasztók, 
csoportok és jogi személyek számára, akik 
vitatni kívánják egy olyan rendszer 
bevezetését vagy folyamatos használatát, 
amely potenciálisan sértheti a fogyasztói 
jogokat, vagy orvosolni kívánják a jogok 
megsértését;

Or. en

Módosítás 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy a fogyasztók számára hatékony 
jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre 
állását biztosítsák, és felhívja a 

6. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy a fogyasztók számára hatékony 
jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre 
állását biztosítsák, és felhívja a 
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tagállamokat annak biztosítására, hogy 
hozzáférhető, megfizethető, független és 
hatékony eljárások álljanak rendelkezésre a 
fogyasztói jogok algoritmikus rendszerek 
használata révén történő megsértésével 
kapcsolatos valamennyi panasz pártatlan 
kivizsgálásának biztosítására, függetlenül 
attól, hogy annak forrásai állami vagy 
magánszektorbeli szereplők;

tagállamokat annak biztosítására, hogy 
hozzáférhető, megfizethető, független és 
hatékony eljárások álljanak rendelkezésre a 
fogyasztói jogok algoritmikus rendszerek 
használata révén történő megsértésével 
kapcsolatos valamennyi panasz pártatlan 
kivizsgálásának biztosítására, függetlenül 
attól, hogy annak forrásai állami vagy 
magánszektorbeli szereplők; sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsanak a 
fogyasztói szervezeteknek elegendő 
finanszírozást ahhoz, hogy segítsék a 
fogyasztókat a jogorvoslathoz való joguk 
gyakorlásában;

Or. en

Módosítás 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy a fogyasztók számára hatékony 
jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre 
állását biztosítsák, és felhívja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy 
hozzáférhető, megfizethető, független és 
hatékony eljárások álljanak rendelkezésre a 
fogyasztói jogok algoritmikus rendszerek 
használata révén történő megsértésével 
kapcsolatos valamennyi panasz pártatlan 
kivizsgálásának biztosítására, függetlenül 
attól, hogy annak forrásai állami vagy 
magánszektorbeli szereplők;

6. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy a fogyasztók számára hatékony 
jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre 
állását biztosítsák, és felhívja a 
tagállamokat és a nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságokat annak biztosítására, hogy 
hozzáférhető, megfizethető, független és 
hatékony eljárások, valamint kivizsgálási 
struktúrák álljanak rendelkezésre a 
fogyasztói jogok algoritmikus rendszerek 
használata révén történő megsértésével 
kapcsolatos valamennyi panasz pártatlan 
emberi kivizsgálásának biztosítására, 
függetlenül attól, hogy annak forrásai 
állami vagy magánszektorbeli szereplők;

Or. en



PE652.393v01-00 36/80 AM\1205570HU.docx

HU

Módosítás 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy 
algoritmikus rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között 
az átláthatóság és az újrafelhasználás 
lehetővé tétele, az egységes piac 
kiteljesítésének maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

törölve

Or. fr

Módosítás 60
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy 
algoritmikus rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között 
az átláthatóság és az újrafelhasználás 
lehetővé tétele, az egységes piac 
kiteljesítésének maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

törölve

Or. en
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Módosítás 61
Arba Kokalari

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy 
algoritmikus rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között 
az átláthatóság és az újrafelhasználás 
lehetővé tétele, az egységes piac 
kiteljesítésének maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

törölve

Or. en

Módosítás 62
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között az 
átláthatóság és az újrafelhasználás lehetővé 
tétele, az egységes piac kiteljesítésének 
maximalizálása és a piac 

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, nyílt közbeszerzési és nyílt 
szerződéskötési normák mellett, a kódnak, 
a generált adatoknak – amennyiben azok 
nem személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között az 
átláthatóság és az újrafelhasználás lehetővé 
tétele, az egységes piac kiteljesítésének 
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széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között az 
átláthatóság és az újrafelhasználás lehetővé 
tétele, az egységes piac kiteljesítésének 
maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
állami forrásokból származó pénzek 
jelentős mértékben járulnak hozzá egy 
algoritmikus rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között az 
átláthatóság és az újrafelhasználás lehetővé 
tétele, az egységes piac kiteljesítésének 
maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
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személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között az 
átláthatóság és az újrafelhasználás lehetővé 
tétele, az egységes piac kiteljesítésének 
maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, az átláthatóság 
és az újrafelhasználás garantálása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy ilyen 
módon az egységes piacban rejlő teljes 
potenciál kiaknázható a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között 
az átláthatóság és az újrafelhasználás 
lehetővé tétele, az egységes piac 
kiteljesítésének maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek hozzáférhetőnek kell lenniük, 
többek között az átláthatóság és az 
újrafelhasználás lehetővé tétele, az 
egységes piac kiteljesítésének 
maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 66
Dita Charanzová

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 7. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
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közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak, a generált 
adatoknak – amennyiben azok nem 
személyhez kötődőek – és a betanított 
modellnek alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük, többek között az 
átláthatóság és az újrafelhasználás lehetővé 
tétele, az egységes piac kiteljesítésének 
maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

közpénzek járulnak hozzá egy algoritmikus 
rendszer fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a generált adatoknak – 
amennyiben azok nem személyhez 
kötődőek – és a betanított modellnek 
alapértelmezés szerint nyilvánosnak kell 
lenniük, többek között az átláthatóság és az 
újrafelhasználás lehetővé tétele, az 
egységes piac kiteljesítésének 
maximalizálása és a piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy meg kell 
vizsgálni a hatályos uniós jogi keretet – 
ideértve a fogyasztóvédelmi közösségi 
vívmányokat, az adatvédelmi 
jogszabályokat, a termékfelelősségre 
vonatkozó jogszabályokat, a 
termékbiztonságot és a piacfelügyeleti 
jogszabályokat – annak ellenőrzése 
érdekében, hogy képes-e reagálni a 
mesterséges intelligencia és az 
automatizált döntések megjelenésére, és 
hogy képes-e magas szintű 
fogyasztóvédelmet biztosítani;

Or. en
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Módosítás 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszer döntései 
mögött álló adatkészleteket és 
folyamatokat, beleértve az adatgyűjtési és 
az adatcímkézési folyamatokat, valamint 
az alkalmazott algoritmusokat, a lehető 
legmegfelelőbb szabvány szerint kell 
dokumentálni, hogy lehetővé tegyék a 
nyomon követhetőséget és az átláthatóság 
fokozását; hangsúlyozza, hogy ez a 
mesterségesintelligencia-rendszer által 
hozott döntésekre is vonatkozik;

Or. en

Módosítás 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia megnövekedett használata 
megköveteli, hogy fokozottabb figyelmet 
fordítsunk a digitális biztonságra, mivel a 
nagy adatmennyiségek a kibertámadások 
újabb kockázatát hordozzák magukban; 
felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
egyértelmű iránymutatásokat a 
vállalkozások és a hatóságok számára 
annak érdekében, hogy a mesterséges 
intelligencia használatakor meghozhassák 
a szükséges óvintézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 70
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felkéri a Bizottságot, hogy a 
vállalkozások számára írjon elő kötelező 
érvényű szabályokat olyan átláthatósági 
jelentések közzétételére vonatkozóan, 
amelyek ismertetik az algoritmikus 
rendszerek meglétét, működését, 
folyamatait, főbb kritériumait, az általuk 
alkalmazott logikát és adatkészleteket, 
valamint a használatuk lehetséges 
kimenetelét, továbbá az algoritmikus 
rendszerek által okozott esetleges 
hátrányos megkülönböztetés időszerű, 
pártatlan, könnyen értelmezhető és 
hozzáférhető módon történő azonosítása, 
megelőzése és mérséklése érdekében tett 
erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. a tagállamok közötti egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása és a belső 
piac széttagoltságának megelőzése 
érdekében szorgalmazza a 
kockázatbesorolási rendszer és a 
kapcsolódó jogi kötelezettségek egységes 
végrehajtását;

Or. en
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Módosítás 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
európai közpénzek járulnak hozzá egy 
nem európai vállalatot is tagjai között 
tudó konzorcium algoritmikus 
rendszerének fejlesztéséhez vagy 
bevezetéséhez, a kódnak és a nem 
személyhez kötődő generált adatoknak 
alapértelmezés szerint nyilvánosnak kell 
lenniük;

Or. fr

Módosítás 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek által 
(betanítás és működés céljából egyaránt) 
felhasznált adatkészletek esetében 
előfordulhat, hogy szándékolatlanul 
elfogultak, hiányosak, és rossz irányítási 
modelleken alapulnak; hangsúlyozza, 
hogy az ilyen elfogultságok fenntartása 
bizonyos csoportok vagy személyek elleni 
szándékolatlan és közvetlen/közvetett 
előítéletekhez és hátrányos 
megkülönböztetéshez vezethet, ami pedig 
tovább súlyosbíthatja az előítéletességet és 
a marginalizálódást; megjegyzi, hogy a 
(fogyasztói) elfogultságok szándékos 
kihasználása, illetve a tisztességtelen 
verseny folytatása, mint például az árak 



PE652.393v01-00 44/80 AM\1205570HU.docx

HU

összejátszás vagy egy nem átlátható piac 
révén történő homogenizálása szintén 
károkat okozhat; hangsúlyozza, hogy 
amennyiben lehetséges, az azonosítható és 
diszkriminatív torzításokat az adatgyűjtési 
szakasz során el kell távolítani; megjegyzi, 
hogy a mesterségesintelligencia-
rendszerek fejlesztésének módja (pl. 
algoritmus-programozás) szintén ki lehet 
téve a tisztességtelen torzításoknak; 
hangsúlyozza, hogy ezt olyan felügyeleti 
eljárások beiktatásával lehetne 
ellensúlyozni, amelyek egyértelmű és 
átlátható módon elemzik és kezelik az 
adott rendszer célját, korlátait és 
követelményeit; megjegyzi, hogy 
ösztönözni kell a különféle háttérrel 
rendelkező munkavállalók felvételét;

Or. en

Módosítás 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy amennyiben 
Európán kívüli közpénzek járulnak hozzá 
egy algoritmikus rendszer Európában 
történő fejlesztéséhez vagy bevezetéséhez, 
a kódnak és a nem személyhez kötődő 
generált adatoknak alapértelmezés szerint 
nyilvánosnak kell lenniük;

Or. fr
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Módosítás 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
 7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy a mesterséges 
intelligenciában, a dolgok internetében és 
az egyéb feltörekvő technológiákban 
hatalmas potenciál rejlik abban a 
tekintetben, hogy lehetőségeket 
biztosíthatnak a fogyasztók számára 
ahhoz, hogy a jobb termékek és 
szolgáltatások mellett az életminőségüket 
javító tényezőkhöz juthassanak hozzá az 
életük számos területén, továbbá 
élvezhessék a hatékonyabb piacfelügyelet 
előnyeit, amennyiben továbbra is 
érvényben marad valamennyi 
alkalmazandó alapelv, feltétel és 
szabályozás, ideértve az átláthatóság és az 
ellenőrizhetőség követelményét;

Or. en

Módosítás 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. a kockázatbesorolás Unió-szerte 
történő egységes és átlátható 
végrehajtásának támogatása érdekében 
szorgalmazza a mesterséges intelligencia, 
a robotika és a kapcsolódó technológiák 
uniós szintű nyilvántartási rendszerének 
létrehozását;

Or. en
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Módosítás 77
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az 
adatokhoz való hozzáférést ki kell 
terjeszteni a megfelelő felekre, 
nevezetesen a független kutatókra, a 
médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy valamennyi fogyasztó és csoport 
érdekét megfelelően figyelembe vegyék, 
ideértve a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztókat és csoportokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

Or. en

Módosítás 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 



AM\1205570HU.docx 47/80 PE652.393v01-00

HU

és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok, 
például a fogyatékossággal élő személyek 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

Or. en

Módosítás 79
Arba Kokalari

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre, a szellemitulajdon-jogokra 
és a magánélet védelmére vonatkozó uniós 
jogszabályokat; emlékeztet annak 
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fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

fontosságára, hogy a fogyasztók képzésben 
részesüljenek és ismerjék az ahhoz 
szükséges alapvető készségeket, hogy 
kezelni tudják az algoritmikus 
rendszereket, és ezzel megvédjék őket az 
esetleges kockázatoktól és jogaik 
sérelmétől;

Or. en

Módosítás 80
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre – ahol lehetséges, 
alkalmazásprogramozási felületeken 
keresztül – , ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartva az adatvédelemre és a 
magánélet védelmére vonatkozó uniós 
jogszabályokat; emlékeztet annak 
fontosságára, hogy a fogyasztók képzésben 
részesüljenek és ismerjék az ahhoz 
szükséges alapvető készségeket, hogy 
kezelni tudják az algoritmikus 
rendszereket, és ezzel megvédjék őket az 
esetleges kockázatoktól és jogaik 
sérelmétől;

Or. en
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Módosítás 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult vagy 
kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztók 
és csoportok érdekeit; megjegyzi, hogy az 
algoritmikus rendszerek fogyasztókra 
gyakorolt hatásainak elemzése céljából az 
adatokhoz való hozzáférést ki kell 
terjeszteni a megfelelő felekre, nevezetesen 
a független kutatókra, a médiára és a civil 
társadalmi szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

Or. en

Módosítás 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az etikai szempontokra vonatkozó 
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keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

minden jövőbeli szabályozási keretben 
megfelelően figyelembe vegyék és 
képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

Or. en

Módosítás 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
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emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók oktatásban részesüljenek, hogy 
kezelni tudják az algoritmikus 
rendszereket, és ezzel megvédjék őket az 
esetleges kockázatoktól és biztosítsák 
számukra jogaik érvényesítését;

Or. en

Módosítás 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartva az adatvédelemre és a 
magánélet védelmére vonatkozó uniós 
jogszabályokat; emlékeztet annak 
fontosságára, hogy a fogyasztók képzésben 
részesüljenek és ismerjék az ahhoz 
szükséges alapvető készségeket, hogy 
kezelni tudják az algoritmikus 
rendszereket, és ezzel megvédjék őket az 
esetleges kockázatoktól és jogaik 
sérelmétől;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és európai 
polgárok érdekeit; megjegyzi, hogy az 
algoritmikus rendszerek fogyasztókra 
gyakorolt hatásainak elemzése céljából az 
adatokhoz való hozzáférést ki kell 
terjeszteni a megfelelő felekre, nevezetesen 
a felsőoktatási vagy tudományos 
kutatásra, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben tartva az adatvédelemre és a 
magánélet védelmére vonatkozó uniós 
jogszabályokat; emlékeztet annak 
fontosságára, hogy a fogyasztók képzésben 
részesüljenek és ismerjék az ahhoz 
szükséges alapvető készségeket, hogy 
kezelni tudják az algoritmikus 
rendszereket, és ezzel megvédjék őket az 
esetleges kockázatoktól és jogaik 
sérelmétől;

Or. fr

Módosítás 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a kiszolgáltatott helyzetben 
lévő fogyasztók érdekeit; megjegyzi, hogy 
az algoritmikus rendszerek fogyasztókra 
gyakorolt hatásainak elemzése céljából a 
nem személyes adatokhoz való hozzáférést 
ki lehetne terjeszteni a megfelelő felekre, 
nevezetesen a független kutatókra, a 
médiára és a civil társadalmi szervezetekre, 
ugyanakkor teljes mértékben tiszteletben 
tartva az adatvédelemre és a magánélet 
védelmére vonatkozó uniós 
jogszabályokat; emlékeztet annak 
fontosságára, hogy a fogyasztók képzésben 
részesüljenek és ismerjék az ahhoz 
szükséges alapvető készségeket, hogy 
kezelni tudják az algoritmikus 
rendszereket, és ezzel megvédjék őket az 
esetleges kockázatoktól és jogaik 
sérelmétől;

Or. en

Módosítás 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a perifériára szorult és 
kiszolgáltatott fogyasztók és csoportok 
érdekeit; megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 

8. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben megfelelően figyelembe vegyék 
és képviseljék a fogyasztók érdekeit; 
megjegyzi, hogy az algoritmikus 
rendszerek fogyasztókra gyakorolt 
hatásainak elemzése céljából az adatokhoz 
való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
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való hozzáférést ki kell terjeszteni a 
megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
készségeket, hogy kezelni tudják az 
algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

megfelelő felekre, nevezetesen a független 
kutatókra, a médiára és a civil társadalmi 
szervezetekre, ugyanakkor teljes 
mértékben tiszteletben tartva az 
adatvédelemre, a magánélet védelmére és 
az üzleti titoktartási szabályokra 
vonatkozó uniós jogszabályokat; 
emlékeztet annak fontosságára, hogy a 
fogyasztók képzésben részesüljenek és 
ismerjék az ahhoz szükséges alapvető 
digitális készségeket, hogy kezelni tudják 
az algoritmikus rendszereket, és ezzel 
megvédjék őket az esetleges kockázatoktól 
és jogaik sérelmétől;

Or. en

Módosítás 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy ami az algoritmikus 
rendszerekre és összekapcsolt 
technológiákra vonatkozó etikai 
iránymutatások gyakorlati 
végrehajtásával kapcsolatos hiányosságok 
kiküszöbölését illeti, a célra való 
alkalmasságuk szempontjából meg kell 
vizsgálni és értékelni kell az olyan 
modelleket, mint például az úgy nevezett 
VCIO-modell (Values, Criteria, 
Indicators, Observables: értékek, 
kritériumok, mutatók, megfigyelhető 
tényezők); úgy véli továbbá, hogy az ilyen 
modellek, amelyek célja a 
mesterségesintelligencia-rendszerekre 
vonatkozó követelmények konkretizálása 
és végrehajtása, valamint olyan címkék 
előállítása, amelyek lehetővé teszik a 
vállalatok számára a termékeik etikai 
vonatkozásainak egyértelmű és egységes 
módon, egy szabványosított kockázati 
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mátrix révén történő közlését, fejleszthetik 
a fogyasztók ismereteit, tájékozottságát és 
tudatosságát;

Or. en

Módosítás 88
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy minden jövőbeli szabályozási 
keretben figyelembe vegyék és képviseljék 
a nemzeti és nyelvi kisebbségek kollektív 
jogait, különösen az Unió regionális és 
kisebbségi nyelveivel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen magasan képzett 
szakembereket képezzenek és biztosítsák 
az ilyen képesítések Unió-szerte történő 
kölcsönös elismerését;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen magasan képzett 
szakembereket képezzenek, a 
kulcsfontosságú szereplőkkel 
együttműködő fejlesztőkből és 
mérnökökből álló sokszínű csapatokat 
alkalmazzanak a nemi és kulturális 
előítéletek mesterséges intelligencián 
alapuló algoritmusokba, rendszerekbe és 
alkalmazásokba történő szándékolatlan 
bekerülésének megelőzése érdekében, és 
biztosítsák az ilyen képesítések Unió-szerte 
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történő kölcsönös elismerését;

Or. en

Módosítás 90
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen magasan képzett 
szakembereket képezzenek és biztosítsák 
az ilyen képesítések Unió-szerte történő 
kölcsönös elismerését;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen magasan képzett 
szakembereket képezzenek és biztosítsák 
az ilyen képesítések Unió-szerte történő 
kölcsönös elismerését; támogatja a 
mesterséges intelligencia társadalmi, jogi 
és etikai hatásaival foglalkozó tantervek 
és tájékoztató tevékenységek létrehozását;

Or. en

Módosítás 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen magasan képzett 
szakembereket képezzenek és biztosítsák 
az ilyen képesítések Unió-szerte történő 
kölcsönös elismerését;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen biztosítsák a magas 
szintű általános digitális jártasság 
megszerzését, magasan képzett 
szakembereket képezzenek és biztosítsák 
az ilyen képesítések Unió-szerte történő 
kölcsönös elismerését;

Or. en
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Módosítás 92
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen magasan képzett 
szakembereket képezzenek és biztosítsák 
az ilyen képesítések Unió-szerte történő 
kölcsönös elismerését;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ezen a területen biztosítsák a 
magasan képzett szakemberek képzését és 
továbbképzését, és biztosítsák az ilyen 
képesítések Unió-szerte történő kölcsönös 
elismerését;

Or. en

Módosítás 93
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa és finanszírozza az olyan 
emberközpontú mesterséges intelligencia, 
robotika és kapcsolódó technológiák 
fejlesztését, amelyek kezelik a 
környezetvédelemmel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
kihívásokat, és adókedvezmények, 
közbeszerzési és egyéb ösztönzők révén 
biztosítják az alapvető jogokhoz való 
egyenlő hozzáférést és azok 
érvényesítését;

Or. en
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Módosítás 94
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. megjegyzi, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
inputjainak tulajdonosait, illetve 
működtetőit fel kell kérni a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos ismeretek 
megszerzésére irányuló, a fogyasztóknak 
szóló programok kidolgozásának 
finanszírozása, mivel ez az adott vállalat 
és a társadalom egészének érdekét 
szolgálja;

Or. en

Módosítás 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligenciával kapcsolatos ismeretek 
megszerzésére irányuló programok során 
különös figyelmet kell fordítani azokra a 
helyzetekre is, amikor a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
például a munkáltatók és az 
alkalmazottak, a vállalkozások és a 
fogyasztók, illetve a kormányzatok és a 
polgárok közötti hatalmi arányok 
eltolódása vagy információs aszimmetria 
miatt káros hatásokat okozhatnak vagy 
súlyosbíthatják azokat;

Or. en
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Módosítás 96
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. kiemeli, hogy a mesterséges 
intelligenciának és az algoritmikus 
rendszereknek a jogszabályoknak 
megfelelőnek, stabilnak, megbízhatónak 
és biztonságosnak kell lenniük a 
tervezéstől kezdődően; felszólítja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy az 
EU által az algoritmikus rendszerekre 
alkalmazott szabályozási megközelítés 
magában foglal olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az 
ilyen rendszerek független ellenőrzését és 
felügyeletét;

Or. en

Módosítás 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

törölve

Or. fr
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Módosítás 98
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

törölve

Or. en

Módosítás 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

10. szorgalmazza egy európai 
piacfelügyeleti struktúrának az Európai 
Parlament által 2017. február 16-i 
állásfoglalásában1a javasolt, a 
mesterséges intelligenciával foglalkozó 
európai ügynökség keretében történő 
kialakítását az algoritmikus rendszerek 
tekintetében, amely iránymutatást, 
véleményeket és szakértelmet nyújt a 
tagállami hatóságoknak, nyomon követi a 
vonatkozó uniós jogszabályok 
végrehajtását, foglalkozik az esetleges 
fogyasztóvédelmi problémákkal, 
meghatározza a bevált gyakorlatokra 
vonatkozó előírásokat, és adott esetben 
javaslatokat tesz szabályozási intézkedések 
meghozatalára;

__________________
1aAz Európai Parlament 2017. február 16-
i állásfoglalása a Bizottságnak szóló 
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ajánlásokkal a robotikára vonatkozó 
polgári jogi szabályokról (2015/2103(INL) 
(HL C 252., 2018.7.18., 239. o.)

Or. en

Módosítás 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

10. felhívja az Uniót, hogy vegye 
fontolóra egy európai piacfelügyeleti 
struktúra kialakítását az algoritmikus 
rendszerek tekintetében, amely 
iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak; kéri továbbá, hogy a 
fogyasztók szélesebb körű képviseletének 
biztosítása érdekében az érdekelt felek 
szervezetei (például a fogyasztóvédelmi 
szervezetek) nyújtsanak megfelelő 
tanácsadást ezzel a struktúrával 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 101
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 

10. felhívja a Bizottságot, hogy 
alakítson ki európai piacfelügyeleti 
struktúrát az algoritmikus rendszerek 
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amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

tekintetében, amely iránymutatást, 
véleményeket és szakértelmet nyújt a 
tagállami hatóságoknak; úgy véli, hogy az 
algoritmikus rendszerek által a nőkre és a 
kisebbségekre gyakorolt aránytalan hatás 
miatt egy ilyen struktúra döntéshozatali 
szintjeinek sokszínűnek és a nemek 
szempontjából kiegyensúlyozottnak kell 
lenniük;

Or. en

Módosítás 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak nemzeti piacfelügyeleti 
stratégiáik keretében kockázatkezelési 
stratégiákat kell kidolgozniuk a 
mesterséges intelligenciára vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 

10. felhívja a Bizottságot, hogy segítse 
elő az algoritmikus rendszerekkel 



PE652.393v01-00 62/80 AM\1205570HU.docx

HU

algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

kapcsolatos információk cseréjét a 
piacfelügyeleti hatóságok között, és 
támogassa az egységes piacon egy közös 
álláspont kialakítását azáltal, hogy 
iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

Or. en

Módosítás 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
a nemzeti piacfelügyeleti hatóságokból 
álló európai piacfelügyeleti struktúrát, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

Or. en

Módosítás 105
Dita Charanzová

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja az Uniót, hogy alakítson ki 
európai piacfelügyeleti struktúrát az 
algoritmikus rendszerek tekintetében, 
amely iránymutatást, véleményeket és 
szakértelmet nyújt a tagállami 
hatóságoknak;

10. szorgalmazza az uniós vagy 
tagállami szintű meglévő szervezetek 
igénybe vételét az algoritmikus 
rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyelet 
elvégzésére, amelyek iránymutatást, 
véleményeket és szakértelmet nyújtanak a 
tagállami hatóságoknak;

Or. en
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Módosítás 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. kéri a Bizottságot és a tagállami 
hatóságokat, hogy lépjenek fel az 
algoritmikus rendszerek piacán jelen lévő, 
Európában működő nem európai 
vállalatok adókikerülésével és 
erőfölénnyel való visszaélésével szemben;

Or. fr

Módosítás 107
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 
hatóságok számára; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben 
kell-e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

11. megjegyzi, hogy a magas 
kockázatot jelentő alkalmazások 
tekintetében alapvető fontosságú, hogy a 
szoftverdokumentáció, az algoritmusok és 
a felhasznált adatkészletek az uniós jog 
tiszteletben tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a tagállamok 
által kijelölt piacfelügyeleti hatóságok 
számára;

Or. en

Módosítás 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 
hatóságok számára; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben kell-
e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák által felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 
hatóságok számára; megjegyzi továbbá, 
hogy az ilyen elemeket azoknak kell 
megőrizniük, mégpedig a felelősségükkel 
arányosan, akik részt vesznek az 
algoritmikus rendszerek fejlesztésének 
különböző szakaszaiban, nevezetesen 
megosztott főkönyvi technológiák, például 
a blokklánc révén; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben kell-
e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 109
Jordi Cañas

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 
hatóságok számára; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben kell-
e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

11. megjegyzi, hogy a 
szoftverdokumentációnak, az 
algoritmusoknak és az adatkészleteknek 
az uniós joggal és különösen az etikai 
szempontokra vonatkozó jövőbeli 
szabályozási kerettel összhangban a lehető 
legnagyobb mértékben 
megmagyarázhatónak és a piacfelügyeleti 
hatóságok számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük; kéri a Bizottságot annak 
értékelésére, hogy e tekintetben kell-e 
további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára; úgy 
véli, hogy a piacfelügyeletre vonatkozó 
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jelenlegi jogszabályok vizsgálatára lehet 
szükség annak érdekében, hogy 
elkerülhető legyen azok elavulása és 
biztosítható legyen, hogy az etikai 
kérdések szempontjából megfelelően 
reagálnak a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák 
elterjedésére;

Or. en

Módosítás 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 
hatóságok számára; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben kell-
e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett megmagyarázhatóak 
legyenek a piacfelügyeleti hatóságok 
számára; kéri a Bizottságot annak 
értékelésére, hogy e tekintetben kell-e 
további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog és az üzleti 
titkok tiszteletben tartása mellett 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 
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hatóságok számára; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben kell-
e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

hatóságok számára; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben kell-
e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 112
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a szoftverdokumentáció, 
az algoritmusok és a felhasznált 
adatkészletek az uniós jog tiszteletben 
tartása mellett teljes mértékben 
hozzáférhetőek legyenek a piacfelügyeleti 
hatóságok számára; kéri a Bizottságot 
annak értékelésére, hogy e tekintetben 
kell-e további előjogokat biztosítani a 
piacfelügyeleti hatóságok számára;

11. megjegyzi, hogy alapvető 
fontosságú, hogy a kockázatértékelési 
dokumentáció, a szoftverdokumentáció, az 
algoritmusok és a felhasznált adatkészletek 
az uniós jog tiszteletben tartása mellett 
teljes mértékben hozzáférhetőek legyenek 
a piacfelügyeleti hatóságok számára; 
megjegyzi, hogy e tekintetben további 
előjogokat kell biztosítani a piacfelügyeleti 
hatóságok számára;

Or. en

Módosítás 113
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti hatóságot a 
rendelkezések alkalmazásának nyomon 

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti hatóságot az 
algoritmikus rendszerekkel kapcsolatos 
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követésére; rendelkezések alkalmazásának nyomon 
követésére és biztosítsa megfelelő 
finanszírozását;

Or. en

Módosítás 114
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti hatóságot a 
rendelkezések alkalmazásának nyomon 
követésére;

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti hatóságot vagy 
több illetékes regionális hatóságot a 
rendelkezések alkalmazásának nyomon 
követésére;

Or. en

Módosítás 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti hatóságot a 
rendelkezések alkalmazásának nyomon 
követésére;

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti hatóságot az 
algoritmusokkal kapcsolatos 
rendelkezések alkalmazásának nyomon 
követésére;

Or. en
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Módosítás 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti hatóságot a 
rendelkezések alkalmazásának nyomon 
követésére;

12. kéri, hogy minden tagállam jelöljön 
ki egy illetékes nemzeti végrehajtó szervet 
a rendelkezések alkalmazásának nyomon 
követésére;

Or. en

Módosítás 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. hangsúlyozza, hogy a 
hatóságoknak véget kell vetniük annak a 
gyakorlatnak, hogy egyes reklámipari 
cégek az Interneten vagy mobiltelefonon 
keresztül tömegesen és szisztematikusan 
végeznek a fogyasztókra irányuló 
profilalkotást és nyomon követést; 
megállapítja, hogy ezen eszközök révén 
nagyon érzékeny adatokat lehet gyűjteni a 
fogyasztók magatartására, érdeklődésére 
vagy egészségére vonatkozóan, még a 
kiskorúak esetében is, és ezen adatokat 
később harmadik felek használják fel; 
sajnálatosnak tartja, hogy a hatósági 
felügyelet hiánya a kevésbé etikus piaci 
szereplők piaci erejét növeli, és bizonyos 
szereplőket eltántorít attól, hogy etikusabb 
és a fogyasztók számára kedvezőbb 
megoldásokkal álljanak elő;

Or. fr
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Módosítás 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére 
minősített többséggel és titkos szavazással 
határoz;

törölve

Or. fr

Módosítás 119
Dita Charanzová

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére 
minősített többséggel és titkos szavazással 
határoz;

törölve

Or. en
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Módosítás 120
Arba Kokalari

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére 
minősített többséggel és titkos szavazással 
határoz;

13. felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az algoritmikus 
rendszerekkel kapcsolatos uniós 
jogszabályokat a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése érdekében 
valamennyi tagállamban betartatják;

Or. en

Módosítás 121
Jordi Cañas

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére 
minősített többséggel és titkos szavazással 
határoz;

13. felszólít a nemzeti felügyeleti 
testületek algoritmikus rendszerekkel 
kapcsolatos, egész Unióra kiterjedő 
fokozott és hatékony együttműködésére, 
valamint a mesterséges intelligenciával 
kapcsolatos összehangolt kockázatkezelési 
stratégiák kidolgozására az egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére 
minősített többséggel és titkos szavazással 
határoz;

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére 
minősített többséggel és titkos szavazással 
határoz;

13. felszólít a tagállami hatóságok 
fokozott összehangolására például olyan 
eszközök révén, mint az algoritmikus 
rendszerek európai piacfelügyeleti testülete 
az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és 
a belső piac széttöredezettségének 
elkerülése érdekében;

Or. en
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Módosítás 124
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére 
minősített többséggel és titkos szavazással 
határoz;

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeletével foglalkozó, az 
illetékes nemzeti hatóságok, a Bizottság, 
valamint az érintett uniós ügynökségek, 
például az ENISA képviselőiből álló 
tanácsadó bizottság létrehozására az 
egyenlő versenyfeltételek biztosításához és 
a belső piac széttöredezettségének 
elkerüléséhez a tagállami hatóságoknak 
szóló iránymutatások és ajánlások 
kiadása révén történő hozzájárulás 
érdekében;

Or. en

Módosítás 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére minősített 
többséggel és titkos szavazással határoz;

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének a 
mesterséges intelligenciával foglalkozó 
uniós ügynökség keretében történő 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére minősített 
többséggel és titkos szavazással határoz;

Or. en
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Módosítás 126
Clara Ponsatí Obiols

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
hatóságok többségének kérésére minősített 
többséggel és titkos szavazással határoz;

13. felszólít az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeleti testületének 
létrehozására az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása és a belső piac 
széttöredezettségének elkerülése 
érdekében, amely az egynél több 
tagállamban használt algoritmikus 
rendszerekre vonatkozó különböző 
határozatok esetén, valamint a nemzeti 
vagy regionális hatóságok többségének 
kérésére minősített többséggel és titkos 
szavazással határoz;

Or. en

Módosítás 127
Evžen Tošenovský

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. elismeri a mesterséges 
intelligenciával foglalkozó magas szintű 
szakértői csoport értékes hozzájárulását, 
különösen az „Etikai iránymutatás a 
megbízható mesterséges intelligenciára 
vonatkozóan” című dokumentumot; 
javasolja, hogy ez a csoport, amely a 
tudományos élet, a civil társadalom és az 
iparág, valamint a mesterséges 
intelligenciával foglalkozó európai 
szövetség képviselőiből áll, adja át 
szaktudását az algoritmikus rendszerek 
európai piacfelügyeletével foglalkozó 
tanácsadó bizottság számára;
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Or. en

Módosítás 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. úgy véli, hogy az etikai megfelelés 
európai tanúsítását olyan módon kell 
megtervezni, amely lehetővé teszi a 
fogyasztók tájékoztatását az algoritmikus 
összetevőt tartalmazó termékek és 
szolgáltatások kockázatáról, valamint 
azok megbízhatóságáról az etikai 
alapelvek, és a vonatkozó uniós 
jogszabályokon alapuló egyéb 
követelmények tükrében;

Or. en

Módosítás 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. hangsúlyozza, hogy a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok kapacitását, 
képességeit és kompetenciáit meg kell 
erősíteni mesterséges intelligencia, a 
dolgok internete és egyéb kapcsolódó 
technológiák, valamint az ezekkel járó 
egyedi kockázatokkal kapcsolatos 
ismeretek terén;

Or. en
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Módosítás 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
13 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13a. követeli az európai versenyjogi és 
közbeszerzési jogszabályok oly módon 
történő korszerűsítését, hogy azok 
kedvezzenek a globális méretű európai 
vállalatok létrejöttének;

Or. fr

Módosítás 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
13 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13b. felszólít arra, hogy a globális 
vállalatokat arra kell ösztönözni, hogy a 
foglalkoztatás, a kutatás és a digitális 
termelési rendszereik egy részét helyezzék 
vissza Európába, ha korlátozás nélkül 
szeretnének az európai piacon működni;

Or. fr

Módosítás 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Véleménytervezet
13 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

13c. felszólít az európai és a nemzeti 
preferenciák tiszteletben tartására az 
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európai területek, valamint a mesterséges 
intelligencia és a robotika ágazatában 
való foglalkoztatás fejlesztése érdekében; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy 
megakadályozzák a stratégiai jelentőségű 
vállalatok Európán kívüli szereplők általi 
ellenőrzés alá kerülését;

Or. fr

Módosítás 133
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
5a alfejezet (új)

Véleménytervezet Módosítás

Egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség

Or. en

Módosítás 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
13 d bekezdés (új), 5a alfejezet (új)

Véleménytervezet Módosítás

13d. kiemeli, hogy minden ember 
morális értékét és méltóságát egyenlő 
mértékben tiszteletben kell tartani. Ez 
túlmutat a megkülönböztetésmentességen, 
amely tolerálja az eltérő helyzetek közötti, 
objektív indokoláson alapuló 
különbségtételt. A mesterséges 
intelligencia összefüggésében az 
egyenlőség azt jelenti, hogy a rendszer 
műveletei nem képesek tisztességtelen 
módon elfogult kimeneti adatokat 
generálni (pl. a mesterségesintelligencia-
rendszerek betanítására használt 
adatoknak a lehető leginkluzívabbnak kell 
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lenniük, törekedve a lakosság különféle 
csoportjainak képviseletére); 
szorgalmazza az esetlegesen kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek és csoportok, 
például a munkavállalók, a nők, a 
fogyatékossággal élő személyek, az etnikai 
kisebbségek, a gyermekek, a fogyasztók és 
a kizárás kockázatával érintett egyéb 
személyek megfelelő védelmének 
biztosítását;

Or. en

Módosítás 135
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
13 e bekezdés (új), 5a alfejezet (új)

Véleménytervezet Módosítás

13e. megjegyzi, hogy – különösen a 
vállalkozások és a fogyasztók közötti 
viszonyok tekintetében – a rendszereknek 
felhasználóközpontúnak kell lenniük, és 
azokat olyan módon kell megtervezni, ami 
lehetővé teszi az emberek számára, hogy 
életkoruktól, nemüktől, képességeiktől és 
jellemzőiktől függetlenül igénybe vehessék 
a mesterséges intelligencián alapuló 
termékeket és szolgáltatásokat. Különösen 
fontos, hogy a társadalom valamennyi 
csoportjában jelen lévő, fogyatékossággal 
élő személyek hozzáférhessenek ehhez a 
technológiához. A 
mesterségesintelligencia-rendszerek nem 
alkalmazhatnak egyenmegoldásokat, és 
figyelembe kell venniük a mindenki 
számára történő tervezés alapelveit, 
amelynek célja, hogy a vonatkozó 
hozzáférhetőségi előírások betartásával a 
felhasználók lehető legszélesebb körét 
lefedje. Ez mindenki számára lehetővé 
fogja tenni a meglévő és a kialakulóban 
lévő, számítógéppel közvetített emberi 
tevékenységekhez és segítő 
technológiákhoz való méltányos 
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hozzáférést és az azokban történő aktív 
részvételt;

Or. en

Módosítás 136
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. A javaslat fő elvei és céljai a 
következők:
1. A valódi digitális egységes piac teljes, 
rendeletileg biztosított harmonizációt 
kíván.
2. A magasabb kockázatúnak minősített 
algoritmikus rendszerek esetében az 
ágazatspecifikus szabályoktól függetlenül 
elengedhetetlenek a horizontálisan 
alkalmazandó biztosítékok.
3. A horizontális rendeletnek a 
felhasználói és fogyasztói jogok európai 
keretére kell építenie és biztosítania kell 
annak végrehajtását, különös tekintettel a 
magánélet védelmére, a 
megkülönböztetésmentességre, a 
méltóságra, a méltányosságra, a 
véleménynyilvánítás szabadságára és a 
hatékony jogorvoslathoz való jogra.

Or. en

Módosítás 137
Alexandra Geese
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini
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Véleménytervezet
14 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14b. az algoritmikus rendszerek 
kockázatának egy, a mesterséges 
intelligenciáról szóló jövőbeli horizontális 
rendeletben történő meghatározása a 
lehetséges kár súlyosságának és a kár 
előfordulása valószínűségének ötvözésén 
kell alapulnia. Egy adott algoritmikus 
rendszer megnövekedett kockázati 
potenciálját nagyobb mértékű 
szabályozási beavatkozásnak kell kísérnie. 
A legalacsonyabb kockázati kategóriába 
tartozó algoritmikus rendszerek esetében 
további jogi kötelezettségek nem 
alkalmazandók. Egy adott alkalmazás 
vagy alkalmazási kör kockázati 
potenciáljának megállapításához előre 
meghatározott kritériumokat kell 
használni. E kritériumok között 
szerepelniük kell a következőknek:
1. Az összegyűjtött ás feldolgozott adatok 
minősége és integritása
2. Az esetleges jogsértések súlyossága, 
figyelembe véve az alábbiakat:
a) az esetlegesen okozott kár súlyossága;
b) az érintett személyek száma;
c) az esetleges károk összessége, mivel 
egyrészt előfordulhatnak a jogsértések 
különösen súlyos egyedi esetei, másrészt 
előfordulhatnak olyan, különösen 
gyakori, de kevésbé súlyos jogsértések, 
amelyek összességében mégis társadalmi 
jelentőséggel bírnak.
3. Az alapvető jogokra és szabadságokra 
gyakorolt hatás;
4. A társadalomra és a környezetre 
gyakorolt hatás, ideértve az alábbiakat:
a) egyéneknek vagy csoportoknak okozott 
anyagi/pénzbeli kár és a jólétükre 
gyakorolt hatások, például az erőforrások 
elosztása vagy a piacokhoz való 
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hozzáférés tekintetében;
b) társadalmi vonatkozások, például 
társadalmi pszichológiai, kulturális és 
gazdasági vetületek;
c) rendszerszintű jelentőség a társadalom 
és a demokrácia működése, például a 
választások, a közvélemény formálása 
vagy a társadalom számára hasznos 
infrastruktúrák létrehozása 
szempontjából;
d) a környezeti fenntarthatóságra 
gyakorolt hatás, ideértve például az 
energiafogyasztást, a nyersanyagok 
felhasználását és az éghajlati hatást.
5. A kár előfordulásának valószínűsége, 
az alábbiakra kiterjedően:
a) az algoritmus döntéshozatalban 
betöltött szerepe;
b) az érintett személyek függősége, 
ideértve például a versenypiaci 
környezetben működő magánszektorbeli 
szolgáltatásokat és az állam által nyújtott 
szolgáltatásokat, illetve egy piaci 
erőfölénnyel rendelkező vállalkozás által 
nyújtott szolgáltatásokat;
c) egy adott döntés következményeinek 
visszafordíthatósága.
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