
PA\1201649HU.docx PE648.600v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2020/2015(INI)

8.4.2020

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

a Jogi Bizottság részére

a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról
(2020/2015(INI))

A vélemény előadója: Adam Bielan



PE648.600v01-00 2/3 PA\1201649HU.docx

HU

PA_NonLeg



PA\1201649HU.docx 3/3 PE648.600v01-00

HU

JAVASLATOK

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

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

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

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

4. hangsúlyozza a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, köztük az üzleti titkok védelmének 
fontosságát a mesterséges intelligenciára vonatkozó bármely szabályozási keretben, 
különös tekintettel a „magas kockázatúnak” tekintett alkalmazások szűk körére 
vonatkozó részletes követelményekre;

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

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

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


