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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak keretéről
(2020/2012(INL))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkére,

– tekintettel az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás 
létrehozásáról szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1488 tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő 
létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2018. június 6-i 
javaslatra (COM(2018)0434), 

– tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Fehér könyv a 
mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése” című, 
2020. február 19-i közleményre (COM(2020)0065),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az európai adatstratégiáról szóló, 2020. 
február 19-i bizottsági közleményre (COM(2012)0066),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, Európa digitális jövőjének 
megtervezéséről szóló, 2020. február 19-i bizottsági közleményre (COM(2020)0067),

– tekintettel a Bizottságnak címzett, a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról 
szóló ajánlásokat tartalmazó, 2017. február 16-i állásfoglalására2,

– tekintettel az európai ipar digitalizálásáról szóló, 2017. június 1-jei állásfoglalására3,

– tekintettel az autonóm fegyverrendszerekről szóló, 2018. szeptember 12-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a digitális korban a nyelvek közötti egyenlőségről szóló, 2018. szeptember 
11-i állásfoglalására5,

– tekintettel a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai 

1 HL L 252., 2018.10.8., 1. o.
2 HL C 252., 2018.7.18., 239. o.
3 HL C 307., 2018.8.30., 163. o.
4 HL C 433., 2019.12.23., 86. o.
5 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0332.
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iparpolitikáról szóló, 2019. február 12-i állásfoglalására6,

– tekintettel a Bizottság által létrehozott, mesterséges intelligenciával foglalkozó magas 
szintű szakértői csoport „Etikai iránymutatás a megbízható mesterséges intelligenciára 
vonatkozóan” címmel készült, 2019. április 8-i jelentésére,

– tekintettel az Európai Parlamenti Kutatási Szolgálat Jövőkutatás Osztálya által irányított 
Tudomány és a Technológia Jövőjével Foglalkozó Testület (STOA) kérésére a 
következő címmel készített tájékoztatókra és tanulmányokra: „What if algorithms could 
abide by ethical principles?” (Mi lenne, ha az algoritmusok etikai elvekhez tudnák 
tartani magukat?), „Artificial Intelligence ante portas: Legal & ethical reflections” 
(Küszöbön a mesterséges intelligencia: jogi és etikai elgondolások), „A governance 
framework for algorithmic accountability and transparency” (Az algoritmusokkal 
kapcsolatos elszámoltathatóság és átláthatóság irányítási kerete), „Should we fear 
artificial intelligence?” (Tartanunk kell a mesterséges intelligenciától?) és „The ethics 
of artificial intelligence: Issues and initiatives” (A mesterséges intelligencia etikája: 
kérdések és kezdeményezések),

– tekintettel eljárási szabályzata 47. és 54. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Kulturális és Oktatási 
Bizottság véleményére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

Bevezetés 

A. mivel nagyon gyors ütemben folyik a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztése, ami potenciálisan minden téren közvetlenül 
befolyásolhatja társadalmainkat, beleértve az alapvető társadalmi és gazdasági elveket 
és értékeket is;

B. mivel az Uniónak és tagállamainak különleges felelőssége annak biztosítása, hogy ezek 
a technológiák hozzájáruljanak polgáraik jóllétéhez és a polgárok általános érdekét 
szolgálják;

C. mivel a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák Unión belüli 
fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó közös keretnek védenie kell a 
polgárokat e technológiák potenciális kockázataival szemben, valamint világszerte elő 
kell mozdítania e technológiák megbízhatóságát;

D. mivel a Parlament jelentős kutatást végzett, és több álláspontot is elfogadott az e 
technológiákkal kapcsolatos jogi és etikai kérdéseket illetően;

E. mivel ezekre a kérdésekre egy átfogó és időtálló jogi keretnek kell megoldást nyújtania, 

6 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0081.
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amely tükrözi az Unió Szerződésekben és Alapjogi Chartában rögzített elveit és 
értékeit, és amely a vállalkozások és a polgárok számára egyaránt jogbiztonságot nyújt;

F. mivel ahhoz, hogy e keret hatóköre megfelelő legyen, a technológiák és alkotóelemeik 
széles körét le kell fednie, beleértve az általuk használt vagy előállított algoritmusokat, 
szoftvereket és adatokat is;

G. mivel ennek a keretnek minden helyzetre ki kell terjednie, amely az Unió elveinek és 
értékeinek kellő figyelembevételét követeli meg, így le kell fednie az érintett 
technológiák és alkotóelemeik fejlesztését, bevezetését és használatát;

H. mivel a mesterséges intelligenciával, a robotikával és a kapcsolódó technológiákkal 
kapcsolatos etikai elvek harmonizált megközelítése megköveteli e fogalmak, valamint 
további fogalmak – így például az algoritmus, a szoftver, az adatok vagy a biometrikus 
azonosítás fogalmának – az Unión belüli közös értelmezését;

I. mivel az uniós szintű fellépést indokolttá teszi, hogy a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztése, bevezetése és használata során közös 
etikai elveket kell azonos módon alkalmazni;

J. mivel a közös etikai elvek csak akkor hatékonyak, ha azonosítják az elvek betartásának 
biztosításáért, értékeléséért és nyomon követéséért felelős személyeket;

K. mivel minden tagállamnak létre kell hoznia egy nemzeti felügyeleti hatóságot, amely a 
betartás biztosításáért, értékeléséért és nyomon követéséért, valamint a vita és a 
nézőpontok cseréjének lehetővé tételéért felelős, szoros együttműködésben az érintett 
érdekelt felekkel és a civil társadalommal;

L. mivel a Parlament továbbra is egy európai ügynökség létrehozását kéri, hogy Unió-
szerte biztosítsa a harmonizált megközelítést, és kezelje a folyamatban lévő technológiai 
fejlesztések nyomán megjelenő új – különösen határokon átnyúló jellegű – 
lehetőségeket és kihívásokat;

Emberközpontú és ember alkotta mesterséges intelligencia

1. kijelenti, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
többek között, de nem kizárólagosan ember általi fejlesztésének, bevezetésének és 
használatának mindig tiszteletben kell tartania az emberi cselekvőképességet és 
felügyeletet, valamint lehetővé kell tennie az emberi ellenőrzés bármikor történő 
visszavételét;

Kockázatértékelés

2. úgy véli, hogy annak megállapításának, hogy a mesterséges intelligenciát, a robotikát 
vagy a kapcsolódó technológiákat az etikai elveknek való megfelelést illetően magas 
kockázatúnak kell-e tekinteni, mindig pártatlan, szabályozott és külső értékelésen kell 
alapulnia;

Biztonsági jellemzők, átláthatóság és elszámoltathatóság
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3. fenntartja, hogy a mesterséges intelligenciát, a robotikát vagy a kapcsolódó 
technológiákat, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított 
szoftvereket, algoritmusokat és biztonságosan, szigorú műszaki szabályoknak 
megfelelően és jóhiszeműen kell kifejleszteni;

4. hangsúlyozza, hogy a megmagyarázhatóság alapvető annak biztosításához, hogy a 
polgárok megbízzanak e technológiákban, még akkor is, ha a megmagyarázhatóság foka 
a technológiák összetettségének a függvénye, továbbá hangsúlyozza azt is, hogy ezt az 
ellenőrizhetőségnek és nyomon követhetőségnek kell kiegészítenie;

A torzítás és a megkülönböztetés tilalma 

5. emlékeztet arra, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, 
algoritmusok és adatok fejlesztésének, bevezetésének és használatának tiszteletben kell 
tartania az emberi méltóságot, és mindenki számára egyenlő bánásmódot kell 
biztosítania;

6. megerősíti, hogy a szoftverekben, algoritmusokban és adatokban rejlő lehetséges 
torzítást és az általuk okozott lehetséges megkülönböztetést oly módon kell kezelni, 
hogy szabályokat határoznak meg a tervezésükre és használatukra szolgáló 
folyamatokra vonatkozóan, mivel ez a megközelítés alkalmas lenne arra, hogy a 
szoftvereket, algoritmusokat és adatokat a torzítással és megkülönböztetéssel szembeni 
jelentős ellensúllyá és a társadalmi változást segítő pozitív erővé alakítsa át;

Társadalmi felelősség és a nemek közötti egyensúly

7. hangsúlyozza, hogy a társadalmilag felelős mesterséges intelligenciának, robotikának és 
kapcsolódó technológiáknak védeniük kell és elő kell mozdítaniuk társadalmunk olyan 
alapvető értékeit, mint a demokrácia, a sokszínű és független média és az objektív és 
szabadon hozzáférhető tájékoztatás, az egészség és a gazdasági jólét, az 
esélyegyenlőség, a munkavállalói és szociális jogok, a jó minőségű oktatás, a kulturális 
és nyelvi sokszínűség, a nemek közötti egyensúly, a digitális jártasság, az innováció és a 
kreativitás;

8. véleménye szerint az e tekintetben a mesterséges intelligenciában, a robotikában és a 
kapcsolódó technológiákban rejlő lehetőségeket felelős kutatás és innováció révén kell 
maximalizálni és feltárni, ami pedig források mozgósítását igényli az Unió és tagállamai 
részéről;

9. kitart amellett, hogy e technológiák fejlesztése, bevezetése és használata semmilyen 
fajta sérülést vagy kárt nem okozhat az egyének és a társadalom számára;

Környezetvédelem és fenntarthatóság

10. kijelenti, hogy alapvető, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák a fenntartható fejlődés, a klímasemlegesség és a körforgásos gazdaság 
céljainak elérését támogassák; e technológiák fejlesztésének, bevezetésének és 
használatának környezetbarátnak kell lennie, és hozzá kell járulnia a technológiák 
életciklusa során és a teljes szállítói láncban a környezetben okozott kár 
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minimalizálásához;

11. véleménye szerint az e tekintetben a mesterséges intelligenciában, a robotikában és a 
kapcsolódó technológiákban rejlő lehetőségeket felelős kutatás és innováció révén kell 
maximalizálni és feltárni, ami pedig források mozgósítását igényli az Unió és tagállamai 
részéről;

12. kiemeli, hogy e technológiák fejlesztése, bevezetése és használata számos lehetőséget 
kínál az ENSZ által körvonalazott fenntartható fejlődési célok megvalósításához;

Magánélet és biometrikus azonosítás

13. megállapítja, hogy gyors ütemben nő a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztéséből, bevezetéséből és használatából származó 
adatok – ezen belül személyes adatok, így például biometrikus adatok – előállítása és 
használata, ami még inkább megerősíti, hogy az uniós joggal összhangban tiszteletben 
kell tartani a polgárok magánélethez való jogát és védeni kell a személyes adatokat;

14. rámutat arra, hogy az e technológiák által a személyes adatok és a nem személyes 
adatok személyek kategorizálására és mikrocélzására, az egyének sérülékeny pontjainak 
azonosítására vagy az előrejelzésen alapuló pontos ismeretek kiaknázására való 
felhasználására biztosított lehetőséget ellensúlyozni kell az adattakarékosság, az 
automatizált feldolgozáson alapuló döntések magyarázatához való jog és a beépített 
adatvédelem elvével, valamint az arányosság, a szükségesség és a célhozkötöttség 
elvével;

15. hangsúlyozza, hogy amikor a hatóságok nemzeti veszélyhelyzet, például nemzeti 
egészségügyi válság esetén távoli azonosítási technológiákat használnak, ezek 
használatának mindig arányosnak és időben korlátozottnak kell lennie, és tiszteletben 
kell tartania az emberi méltóságot és az alapvető jogokat;

Irányítás

16. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésének, bevezetésének és használatának megfelelő irányítása, 
amely többek között az elszámoltathatóságot a középpontba helyező intézkedések 
bevezetése, valamint a torzítás és a megkülönböztetés potenciális kockázatainak a 
kezelése révén valósulhat meg, növeli a polgárok biztonságát és az e technológiák iránti 
bizalmát;

17. megállapítja, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztése során nagy mennyiségben használnak fel adatokat, és az ilyen adatok 
feldolgozását, megosztását és az ezekhez való hozzáférést a minőség, az integritás, a 
biztonság, az adatvédelem és az ellenőrzés követelményeivel összhangban kell 
szabályozni;

18. hangsúlyozza, hogy a kiszolgáltatott csoportokra, így például a fogyatékossággal élő 
személyekre, a betegekre, a gyermekekre, a kisebbségekre és a migránsokra vonatkozó 
adatokat megfelelően védeni kell;
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Nemzeti felügyeleti hatóságok

19. megállapítja, hogy értéktöbbletet hordoz, ha minden egyes tagállam rendelkezik olyan 
nemzeti felügyeleti hatósággal, amely a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó etikai 
elvek betartásának biztosításáért, értékeléséért és nyomon követéséért felelős;

20. jelzi, hogy ezeknek a hatóságoknak a határokon átnyúló következetes fellépés 
garantálása érdekében nemcsak egymással kell kapcsolatot tartaniuk, hanem az Európai 
Bizottsággal és az Unió más érintett intézményeivel, szerveivel, hivatalaival és 
ügynökségeivel is;

21. szorgalmazza, hogy ezeket a hatóságokat bízzák meg azzal a feladattal, hogy mozdítsák 
elő a civil társadalommal való rendszeres cserét és az innovációt az Unión belül oly 
módon, hogy segítséget nyújtanak az érintett érdekelt feleknek, különösen a kis- és 
középvállalkozásoknak és az induló vállalkozásoknak;

A mesterséges intelligenciával foglalkozó uniós ügynökség 

22. emlékeztet arra, hogy a robotikára vonatkozó polgári jogi szabályokról szóló, a 
Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó 2017. február 16-i európai parlamenti 
állásfoglalásban arra kérték a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy mesterséges 
intelligenciával foglalkozó európai ügynökség kijelölését;

23. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen eleget e kérésnek, különösen tekintettel arra a 
hozzáadott értékre, amelyet egy olyan uniós szintű szerv működése jelentene, amely 
összehangolná az előző részben említett egyes nemzeti felügyeleti hatóságok 
megbízatásait és fellépéseit;

24. meggyőződése, hogy egy ilyen szerv, valamint a következő bekezdésben említett 
tanúsítás nemcsak az uniós ipar ilyen irányú fejlődésének és az innovációnak válna a 
javára, hanem növelné polgáraink tudatosságát is az e technológiákban rejlő 
lehetőségekkel és kockázatokkal kapcsolatban;

Az etikai megfelelés európai tanúsítása

25. javasolja, hogy a mesterséges intelligenciával foglalkozó európai ügynökség dolgozzon 
ki közös kritériumokat és egy kérelmezési folyamatot egy etikai megfelelést igazoló 
európai tanúsítvány odaítéléséhez kapcsolódóan, amelyre azoknak a fejlesztőknek, 
bevezetőknek vagy felhasználóknak a kérését követően kerülhetne sor, akik tanúsíttatni 
kívánják megfelelés érintett nemzeti felügyeleti hatóság által elvégzett kedvező 
értékelését;

Nemzetközi együttműködés

26. hangsúlyozza, hogy világszerte népszerűsíteni kell az Unió e technológiák fejlesztésére, 
bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elveit, mégpedig nemzetközi partnerekkel 
együttműködve és a más fejlesztési és bevezetési modellekkel rendelkező harmadik 
országokkal érintkezve;
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27. emlékeztet arra, hogy az e technológiákban rejlő lehetőségek és kockázatok globális 
dimenzióval rendelkeznek, amely nemzetközi szinten következetes megközelítést tesz 
szükségessé, és ezért felhívja a Bizottságot, hogy a kétoldalú és többoldalú 
kapcsolatokban munkálkodjon az etikai megfelelés ösztönzésén és biztosításán;

28. rámutat arra, hogy a fent említett ügynökség ezzel összefüggésben is hozzáadott értéket 
nyújtana;

Záró megfontolások

29. a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai vetületével 
kapcsolatos szempontokra vonatkozó fenti fejtegetéseket követően megállapítja, hogy 
az etikai dimenziót egy több elv alkotta uniós szintű jogi keretként kell meghatározni, 
melyet a mesterséges intelligenciával foglalkozó uniós ügynökség koordinációja és 
előmozdítása mellett az illetékes nemzeti hatóságok felügyelnek, és melyet a belső 
piacon belül megfelelően tiszteletben tartanak és tanúsítanak;

30. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti eljárást követve kéri a 
Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke alapján 
nyújtson be a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvekről szóló rendeletre 
irányuló javaslatot, a csatolt mellékletben meghatározott részletes ajánlásoknak 
megfelelően;

31. ajánlja, hogy az Európai Bizottság vizsgálja felül a mesterséges intelligenciára, a 
robotikára és a kapcsolódó technológiákra alkalmazandó hatályos uniós jogszabályokat 
annak érdekében, hogy a csatolt mellékletben foglalt ajánlásokkal összhangban kezelje 
ezek fejlődésének gyorsaságát;

32. úgy véli, hogy az új, mesterséges intelligenciával foglalkozó európai ügynökség 
létrehozása esetén a kért javaslat pénzügyi vonzatokkal is járna;

33. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a mellékelt részletes ajánlásokat 
a Bizottságnak és a Tanácsnak.
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MELLÉKLET AZ ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNYHOZ
A KÉRT JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES AJÁNLÁSOK

A. A KÉRT JAVASLAT ALAPELVEI ÉS CÉLKITŰZÉSEI

I. A javaslat fő elvei és céljai a következők: 

• bizalom építése a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák iránt annak biztosítása révén, hogy e technológiákat etikus módon 
fejlesszék, vezessék be és használják;

• a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztésének támogatása az Unióban, többek között oly módon, hogy segítik a 
vállalkozásokat és az induló vállalkozásokat a szabályozási követelmények és 
kockázatok fejlesztési folyamat alatti értékelésében és kezelésében; 

• a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
bevezetésének támogatása az Unióban a megfelelő szabályozási keret 
biztosításával;

• a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
használatának támogatása az Unióban annak biztosításával, hogy ezek fejlesztése, 
bevezetése és használata etikus módon történjen;

• jobb információáramlás előírása a polgárok körében és a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztését, bevezetését és 
használatát végző szervezetek között, biztosítva ezzel, hogy ezek a technológiák 
megfeleljenek a javasolt rendelet etikai elveinek.

II. Ez a javaslat a következő részekből áll: 

• a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésére, 
bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvekről szóló rendelet;

• egy mesterséges intelligenciával foglalkozó európai ügynökség és az etikai 
megfelelés európai tanúsítása; 

• az Európai Bizottság támogató szerepe;

• az egyes tagállamokban a „felügyeleti hatóság” által annak biztosítása érdekében 
végzett munka, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák tekintetében etikai elveket alkalmazzanak; 

• az érdekelt felek, ezen belül az induló vállalkozások, a vállalkozások, a szociális 
partnerek és a civil társadalom más képviselőinek bevonása és megkérdezése, 
valamint ezek támogatása.

III. A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésére, 
bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvekről szóló rendelet a következő elvekre 
épül: 
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• emberközpontú és ember alkotta mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák;

• a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
kockázatértékelése;

• biztonsági jellemzők, átláthatóság és elszámoltathatóság;

• a torzítással és a megkülönböztetéssel szembeni biztosítékok;

• társadalmi felelősségvállalás és nemek közötti egyenlőség a mesterséges 
intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák területén;

• környezetbarát és fenntartható mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák;

• a magánélet tiszteletben tartása és a biometrikus azonosítás alkalmazására 
vonatkozó korlátozások;

• a mesterséges intelligenciával, a robotikával és a kapcsolódó technológiákkal, 
ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított adatokkal 
kapcsolatos irányítás.

IV. A Bizottság feladatainak fő elemei a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvek 
betartása tekintetében a következők: 

• a javasolt rendelet végrehajtásának nyomon követése; 

• a tudatosság növelése, tájékoztatás nyújtása és cserék folytatása a fejlesztőkkel, a 
bevezetőkkel és a felhasználókkal az egész Unióban.

V. A Bizottság részletes javaslata alapján, amelynek a következő fő feladatokra kell 
kiterjednie, létre kell hozni egy mesterséges intelligenciával foglalkozó európai ügynökséget:

• a javasolt rendelet alkalmazásának felügyelete;

• útmutatás kiadása a javasolt rendelet alkalmazásával kapcsolatban; 

• kapcsolattartás az egyes tagállamok „felügyeleti hatóságaival”, valamint ezek 
megbízatásának és feladatainak koordinálása;

• az etikai elvek betartására vonatkozó európai tanúsítvány kidolgozása;

• az érintett érdekelt felekkel és a civil társadalommal folytatott rendszeres cserék 
támogatása.

VI. Az egyes tagállamok „felügyeleti hatóságainak” fő feladatai közé a következőknek 
kell tartozniuk: 

• annak értékelése, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított 
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szoftverek, algoritmusok és adatok, amelyeket az Unióban fejlesztenek, vezetnek 
be és használnak, magas kockázatú technológiák-e;

• a javasolt rendeletben meghatározott etikai elveknek való megfelelésük nyomon 
követése;

• hozzájárulás a javasolt rendelet következetes alkalmazásához a többi felügyeleti 
hatósággal, az Európai Bizottsággal és az Unió más érintett intézményeivel, 
szerveivel, hivatalaival és ügynökségeivel együttműködésben; és

• felelősség a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
irányítására vonatkozó standardok megállapításáért, többek között a lehető 
legnagyobb számú érdekelt féllel és civil társadalmi képviselővel való 
kapcsolattartás révén.

VII. Az érdekelt felek legfontosabb szerepének azt kell tekinteni, hogy párbeszédet 
folytatnak a Bizottsággal, a mesterséges intelligenciával foglalkozó európai ügynökséggel és 
az egyes tagállamok „felügyeleti hatóságaival”.
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B. A KÉRT JOGALKOTÁSI JAVASLAT SZÖVEGE

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésére, 
bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvekről

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

rendes törvényalkotási eljárás keretében,

mivel: 

(1) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az 
ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
fejlesztése, bevezetése és használata a társadalmat kívánja szolgálni. E technológiák 
lehetőségeket és kockázatokat hordozhatnak, amelyeket a technológiák fejlesztésének 
és bevezetésének pillanatától kezdve a használatukig betartandó etikai elvek átfogó 
jogi keretével kell kezelni és szabályozni.

(2) A lehetőségek megragadásához és e technológiák kockázatainak következetes 
kezeléséhez a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen 
belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és 
adatok fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elveknek való 
megfelelés szintjének az Unión belül valamennyi tagállamban egyenértékűnek kell 
lennie. Biztosítani kell, hogy az e rendeletben meghatározott szabályok alkalmazása az 
egész Unióban egységes legyen.

(3) Ezzel összefüggésben az Unió-szerte követendő szabályok és gyakorlatok jelenlegi 
sokfélesége jelentős kockázatot jelent mind az egyének, mind a társadalom jóllétének 
és gyarapodásának védelme, valamint a mesterséges intelligenciában, a robotikában és 
a kapcsolódó technológiákban a jóllét és a gyarapodás előmozdítása és védelme terén 
benne rejlő lehetőségek teljes körű és következetes feltárása tekintetében. Az e 
technológiákkal együtt járó etikai vetület figyelembevételének mértékét illetően 
fennálló eltérések megakadályozhatják e technológiák szabad fejlesztését, bevezetését 
és használatát az Unióban, és az ilyen eltérések a gazdasági tevékenységek Uniós 
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szintű folytatásának akadályát képezhetik, torzíthatják a versenyt, és gátolhatják a 
hatóságokat az uniós jog szerinti kötelezettségeik teljesítésében. Ezen túlmenően a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésére, 
bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvek közös keretének hiánya 
jogbizonytalanságot eredményez valamennyi érintett, mégpedig a fejlesztők, a 
bevezetők és a felhasználók számára.

(4) E rendeletnek mindazonáltal mozgásteret kell biztosítania a tagállamok számára, 
többek között azzal kapcsolatban is, hogy hogyan hajtják végre saját nemzeti 
felügyeleti hatóságuk megbízatását az e rendeletben megállapított, általa elérendő 
célok érdekében. 

(5) Egy ilyen keret földrajzi hatályának az Unióban fejlesztett, bevezetett vagy használt 
mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák valamennyi 
alkotóelemére ki kell terjednie, azokat az eseteket is beleértve, amikor a technológiák 
egy része az Unión kívül található vagy nem rendelkezik meghatározott hellyel, mint 
például a felhőszolgáltatások esetében. 

(6) A harmonizált szabályozási megközelítés lehetővé tételéhez az olyan fogalmak 
egységes értelmezésére van szükség az Unióban, mint például a mesterséges 
intelligencia, a robotika, a kapcsolódó technológiák, az algoritmusok és a biometrikus 
azonosítás. A konkrét jogi meghatározásokat azonban e rendelet keretében a más jogi 
aktusokban és nemzetközi joghatóságokban használt fogalommeghatározások sérelme 
nélkül kell megadni.

(7) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az 
ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
fejlesztésének, bevezetésének és használatának úgy kell történnie, hogy az biztosítsa a 
polgárok érdekeinek a figyelembevételét, és annak tiszteletben kell tartania az Európai 
Unió Alapjogi Chartájában („a Charta”), az Európai Unió Bíróságának állandó 
ítélkezési gyakorlatában és az Unióban alkalmazandó más európai és nemzetközi 
eszközökben meghatározott alapvető jogokat.

(8) A mesterséges intelligenciát, a robotikát és a kapcsolódó technológiákat felruházták 
azzal a képességgel, hogy tanuljanak az adatokból és tapasztalatokból, valamint 
megalapozott döntéseket hozzanak. E képességeknek továbbra is érdemi emberi 
felülvizsgálat, megítélés, beavatkozás és ellenőrzés tárgyát kell képezniük. Az ilyen 
technológiák műszaki és operatív összetettsége soha nem akadályozhatja meg a 
bevezetőjüket vagy a felhasználójukat abban, hogy képes legyen legalább arra, hogy 
abban az esetben, ha veszélybe kerül az e rendeletben meghatározott elveknek való 
megfelelés, átalakítsa vagy leállítsa e technológiákat.

(9) Az olyan mesterséges intelligenciát, a robotikát és a kapcsolódó technológiákat, ezen 
belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftvereket, algoritmusokat 
és adatokat, amelyek esetében magas annak a kockázata, hogy azok sértik a biztonság, 



PR\1203395HU.docx 15/35 PE650.508v01-00

HU

az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a torzítás és a megkülönböztetés tilalma, a 
társadalmi felelősségvállalás és a nemek közötti egyensúly, a környezetbarát jelleg és 
a fenntarthatóság, a magánélet védelme és az irányítás elveit, az etikai elvek betartása 
szempontjából magas kockázatúnak kell tekinteni, amennyiben a nemzeti felügyeleti 
hatóság által végzett pártatlan, szabályozott és külső kockázatértékelés erre a 
következtetésre jut.

(10) Az etikai elvekkel kapcsolatban elvégzett kockázatértékelés ellenére a mesterséges 
intelligenciát, a robotikát és a kapcsolódó technológiákat, ezen belül az ilyen 
technológiák által használt vagy előállított szoftvereket, algoritmusokat és adatokat 
kockázataikat illetően mindig objektív kritériumok alapján és a különböző területeken 
– így például az egészségügy, a közlekedés, a foglalkoztatás, az igazságszolgáltatás és 
a belügyek, a média, az oktatás és a kultúra területén – alkalmazandó ágazatspecifikus 
jogszabályokkal összhangban kell értékelni. 

(11) A megbízható mesterséges intelligenciát, robotikát és kapcsolódó technológiákat, ezen 
belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftvereket, algoritmusokat 
és adatokat biztonságos, átlátható és elszámoltatható módon kell fejleszteni, bevezetni 
és használni, a megbízhatóság, az ellenálló képesség, a biztonság, a pontosság és a 
hibafeltárás, a megmagyarázhatóság és azonosíthatóság jellemzői alapján, olyan 
módon, amely a biztonsági jellemzőknek való meg nem felelés esetében lehetővé teszi 
e technológiák átmeneti kikapcsolását és a korábbi funkcionalitáshoz való visszatérést.

(12) A fejlesztők, bevezetők és felhasználók az érintett mesterséges intelligenciával, 
robotikával és kapcsolódó technológiával, ezen belül az ilyen technológiák által 
használt vagy előállított szoftverekkel, algoritmusokkal és adatokkal való érintettségük 
mértékének megfelelően felelősek a biztonsági, átláthatósági és elszámoltathatósági 
elvek betartásáért. A fejlesztőknek biztosítaniuk kell, hogy az érintett technológiákat a 
biztonsági jellemzőkkel összhangban tervezzék meg és építsék ki, a bevezetőknek és a 
felhasználóknak pedig e jellemzők teljes körű betartása mellett kell bevezetniük és 
felhasználniuk az érintett technológiákat. 

(13) A fejlesztőknek és bevezetőknek a felhasználók rendelkezésére kell bocsátaniuk az 
érintett technológiák későbbi frissítéseit, mégpedig ami a szoftvereket illeti.

(14) A felhasználóknak jóhiszeműen kell használniuk a mesterséges intelligenciát, a 
robotikát és a kapcsolódó technológiákat, amennyiben az e technológiákkal 
kapcsolatos érintettségük befolyásolja az e rendeletben meghatározott biztonsági, 
átláthatósági és elszámoltathatósági követelmények betartását. Ez különösen azt 
jelenti, hogy nem használhatják e technológiákat olyan módon, amely sérti az e jogi 
keretben megállapított etikai elveket és a benne felsorolt követelményeket. A 
jóhiszemű használaton túlmenően a felhasználókat mentesíteni kell minden egyéb, e 
rendeletben megállapított felelősség alól, amely egyébként a fejlesztőket és a 
bevezetőket terheli.
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(15) A polgárok mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák, ezen belül 
az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
iránti bizalma a technikai folyamatok ismeretétől és megértésétől függ. Annak, hogy 
az ilyen folyamatok milyen mértékben magyarázhatók meg, a környezettől és a 
technikai folyamatok hibás vagy pontatlan kimeneteivel járó következmények 
súlyosságától kell függenie, és elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy e folyamatokat 
meg lehessen támadni és jogorvoslatot lehessen kérni. Az ilyen technológiák 
lehetséges érthetetlenségét az ellenőrizhetőségnek és a nyomon követhetőségnek kell 
orvosolnia.

(16) A társadalom mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák, ezen 
belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és 
adatok iránti bizalma attól függ, hogy az érintett technológiák milyen mértékben teszik 
lehetővé saját értékelésüket, ellenőrizhetőségüket és nyomon követhetőségüket. 
Amennyiben érintettségük mértéke megkívánja, a fejlesztőknek biztosítaniuk kell, 
hogy ezeket a technológiákat úgy tervezzék meg és építsék ki, hogy lehetővé tegyék az 
ilyen értékelést, ellenőrzést és nyomon követhetőséget. A bevezetőknek és a 
felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy a mesterséges intelligenciát, a robotikát és a 
kapcsolódó technológiákat az átláthatósági követelmények teljes körű tiszteletben 
tartása mellett vezessék be és használják, lehetővé téve az ellenőrzést és a nyomon 
követhetőséget.

(17) A szoftverek, algoritmusok és adatok általi torzítás és megkülönböztetés jogszerűtlen, 
és ennek problémáját az ezek tervezésére és használatára alkalmazott folyamatok 
szabályozásával kell megoldani.

(18) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák által használt 
vagy előállított szoftvereket, algoritmusokat és adatokat torzítottnak kell tekinteni 
például akkor, ha bármely személlyel vagy csoporttal kapcsolatban előítéletes 
személyes, társadalmi vagy elfogult érzékelés és a tulajdonságaikra vonatkozó adatok 
ezt követő feldolgozása alapján szuboptimális eredményeket jelenítenek meg. 

(19) Összhangban az uniós joggal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák által használt vagy előállított szoftvereket, algoritmusokat és adatokat 
diszkriminatívnak kell tekinteni, amennyiben valamely személyt vagy csoportot 
eltérően kezelnek, így például másokhoz képest hátrányos helyzetbe hoznak, például a 
személyes tulajdonságai alapján, objektív vagy észszerű indokolás nélkül. 

(20) Az uniós joggal összhangban a közbiztonság védelme, a biztonság és az egészség, a 
bűncselekmények megelőzése, az egyéni jogok és szabadságok védelme, az igazságos 
képviselet és az objektív szakmai követelmények olyan jogos célok, amelyek 
objektíven indokolttá tehetik az egyes személyekkel vagy csoportokkal szembeni 
eltérő bánásmódot. 

(21) A mesterséges intelligenciának, a robotikának és a kapcsolódó technológiáknak, ezen 



PR\1203395HU.docx 17/35 PE650.508v01-00

HU

belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftvereknek, 
algoritmusoknak és adatoknak a fenntartható fejlődés alapján kell teljesíteniük. Az 
ilyen technológiáknak átfogóan hozzá kell járulniuk az ENSZ által a jövő nemzedékek 
gyarapodásának lehetővé tételét szem előtt tartva körvonalazott fenntartható fejlődési 
célok megvalósításához. Az ilyen technológiák támogathatják a megfelelő 
előrehaladás fenntarthatósági és társadalmi kohéziós mutatók alapján, valamint olyan 
felelős kutatási és innovációs eszközök alkalmazásával történő nyomon követését, 
amelyek szükségessé teszik, hogy az Unió és a tagállamok forrásokat mozgósítsanak 
az e célokat kezelő projektek támogatása és az ilyen projektekbe való befektetés 
érdekében.

(22) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az 
ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
fejlesztése, bevezetése és használata semmilyen módon nem okozhat semmilyen fajta 
sérülést vagy kárt az egyéneknek és a társadalomnak. E technológiákat ennek 
megfelelően társadalmilag felelősségteljes módon kell fejleszteni, bevezetni és 
használni. 

(23) E rendelet alkalmazásában a fejlesztőket, bevezetőket és felhasználókat a mesterséges 
intelligenciával, robotikával és kapcsolódó technológiákkal kapcsolatos érintettségük 
mértékében felelősségre kell vonni az egyéneknek és a társadalomnak okozott 
sérülésekért és károkért. 

(24) Azokat a fejlesztőket, akik a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésének menetét vagy módját meghatározó és ellenőrző döntéseket 
meghozzák, valamint azokat a bevezetőket, akik üzemeltetési vagy irányítási feladatot 
ellátva részt vesznek a bevezetésben, általánosan felelősnek kell tekinteni az esetleges 
sérülések és károk bekövetkezésének oly módon történő elkerüléséért, hogy a 
fejlesztési folyamat során megfelelő intézkedéseket vezetnek be, illetve a bevezetési 
szakaszban teljes mértékben tiszteletben tartják ezeket az intézkedéseket. 

(25) A társadalmilag felelős mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított 
szoftverek, algoritmusok és adatok olyan technológiaként határozhatók meg, amelyek 
a társadalom több különböző vonatkozását védik és előmozdítják, különösen a 
demokráciát, az egészséget és a gazdasági jólétet, az esélyegyenlőséget, a 
munkavállalói és szociális jogokat, a sokszínű és független médiát és az objektív és 
szabadon elérhető, a nyilvános vitát lehetővé tevő tájékoztatást, a jó minőségű 
oktatást, a kulturális és nyelvi sokszínűséget, a nemek közötti egyensúlyt, a digitális 
írástudást, az innovációt és a kreativitást. Egyben olyan technológiák, amelyeket a 
polgárok mentális jóllétére gyakorolt végső hatásukra kellő tekintettel fejlesztenek, 
vezetnek be és használnak. 

(26) E technológiákat a társadalmi befogadás, a pluralizmus, a szolidaritás, a méltányosság, 
az egyenlőség és az együttműködés szem előtt tartásával kell fejleszteni, bevezetni és 
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használni, és ezzel összefüggésben kutatási és innovációs projektek révén fel kell tárni 
és maximálisan ki kell aknázni a bennük rejlő lehetőségeket. Az Uniónak és 
tagállamainak ezért mozgósítaniuk kell az erőforrásaikat az ilyen projektek támogatása 
és az ezekbe való befektetés érdekében. 

(27) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák által a társadalmi 
jólét kérdésének kezelése tekintetében hordozott lehetőséggel kapcsolatos projekteket 
felelős kutatási és innovációs eszközök alapján kell megvalósítani, garantálva ezzel, 
hogy e projektek indulásuktól kezdve megfeleljenek az etikai elveknek. 

(28) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az 
ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
fejlesztésének, bevezetésének és használatának figyelembe kell vennie e technológiák 
környezeti lábnyomát, és e technológiák életciklusuk során és teljes szállítói 
láncukban sem okozhatnak kárt a környezetben. Ennek megfelelően ezeket a 
technológiákat olyan környezetbarát módon kell fejleszteni, bevezetni és használni, 
amely támogatja az éghajlat-semlegesség és a körforgásos gazdaság céljainak 
megvalósítását. 

(29) E rendelet alkalmazásában a fejlesztőket, bevezetőket és felhasználókat az érintett 
mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésében, 
bevezetésében és használatában való részvételük mértékében felelősségre kell vonni 
az esetlegesen okozott környezeti károkért. 

(30) Azokat a fejlesztőket, akik a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésének menetét vagy módját meghatározó és ellenőrző döntéseket 
meghozzák, valamint azokat a bevezetőket, akik üzemeltetési vagy irányítási feladatot 
ellátva részt vesznek a bevezetésben, általánosan felelősnek kell tekinteni az ilyen 
károk bekövetkezésének különösen oly módon történő elkerüléséért, hogy a fejlesztési 
folyamat során megfelelő intézkedéseket vezetnek be, illetve a bevezetési szakaszban 
teljes mértékben tiszteletben tartják ezeket az intézkedéseket. 

(31) Ezeket a technológiákat egyúttal az olyan környezeti célokat szem előtt tartva kell 
fejleszteni, bevezetni és használni, mint például a hulladékkeletkezés csökkentése, a 
szénlábnyom csökkentése, az éghajlatváltozás megelőzése és a környezetkárosodás 
elkerülése, és az ezzel összefüggésben e technológiákban rejlő potenciált kutatási és 
innovációs projektek révén fel kell tárni és maximalizálni kell. Az Uniónak és a 
tagállamoknak ezért mozgósítaniuk kell az erőforrásaikat az ilyen projektek 
támogatása és az ezekbe való befektetés céljából.

(32) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák által a környezeti 
problémák megoldása terén hordozott potenciállal kapcsolatos projekteket felelős 
kutatási és innovációs eszközök alapján kell megvalósítani, kezdettől garantálva ezzel 
e projektek etikai elveknek való megfelelését. 

(33) A mesterséges intelligenciának, a robotikának és a kapcsolódó technológiáknak, ezen 
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belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftvereknek, 
algoritmusoknak és adatoknak, amelyeket az Unióban fejlesztenek, vezetnek be és 
használnak, teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk az uniós polgárok magánélet 
tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogait. A fejlesztésnek, 
bevezetésnek és használatnak összhangban kell lennie különösen az (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1, valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2 rendelkezéseivel.

(34) Ha az egyének automatikus azonosítására távoli azonosítási technológiákat, így 
például biometrikus azonosítást használnak, kellőképpen figyelembe kell venni a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen 
technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
használatának etikai korlátait. Ha e technológiákat a hatóságok nemzeti veszélyhelyzet 
idején, például nemzeti egészségügyi válság alatt használják, a használatnak 
arányosnak kell lennie, és e használat tekintetében kritériumokat kell meghatározni, 
hogy meg lehessen állapítani, hogy a használatnak meg kell-e történnie, és ha igen, 
hogyan és mikor kell történnie, továbbá e használatnak tisztában kell lennie 
pszichológiai és társadalmi-kulturális hatásával, kellően tekintetbe véve az emberi 
méltóságot és a Chartában meghatározott alapvető jogokat. 

(35) A vonatkozó szabványokon alapuló irányítás növeli a biztonságot, és előmozdítja a 
polgárok mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen 
belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és 
adatok fejlesztése, bevezetése és használata iránti bizalmának növekedését.

(36) A meglévő irányítási standardok közé tartozik például az Európai Bizottság által 
létrehozott mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport 
„Etikai iránymutatás a megbízható mesterséges intelligenciára vonatkozóan” című 
dokumentuma, valamint az európai szinten az Európai Szabványügyi Bizottság 
(CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC), az Európai 
Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI), illetve nemzetközi szinten a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) és a Villamos- és Elektronikai Mérnöki Szervezet 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) által elfogadott műszaki 
szabványok.

(37) Az adatok több résztvevő általi megosztása és felhasználása érzékeny, és ezért a 
mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztését, 
bevezetését és használatát a minőségre, az integritásra, a biztonságra, az 

1 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) 
(HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (elektronikus 
hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
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adatvédelemre és az ellenőrzésre vonatkozó követelményeket tükröző releváns 
szabványoknak és protokolloknak kell szabályozniuk. Az adatirányítási stratégiának 
az ilyen adatok feldolgozására, megosztására és az azokhoz való hozzáférésre kell 
összpontosítania, beleértve ezen adatok megfelelő kezelését és nyomon 
követhetőségét, és garantálnia kell a kiszolgáltatott csoportokra, többek között a 
fogyatékossággal élőkre, a betegekre, a gyermekekre, a kisebbségekre és a 
migránsokra vonatkozó adatok megfelelő védelmét.

(38) Az e rendeletben megállapított etikai elvek eredményes alkalmazása nagyrészt attól 
fog függeni, hogy a tagállamok kineveznek-e független hatóságot, hogy felügyeleti 
hatóságként járjon el. Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek fényében magas 
kockázatúnak minősülő mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák megfelelésének értékeléséért és nyomon követéséért az egyes nemzeti 
felügyeleti hatóságoknak kell felelősnek lenniük. 

(39) Az egyes nemzeti felügyeleti hatóságok felelősségét kell képeznie annak is, hogy 
szabályozzák e technológiák irányítását. Így fontos szerep hárul rájuk az uniós 
polgárok bizalmának és biztonságának előmozdítása, valamint a demokratikus, 
pluralisztikus és igazságos társadalom előfeltételeinek megteremtése terén. 

(40) A nemzeti felügyeleti hatóságoknak rendszeres érdemi együttműködést kell 
folytatniuk egymással, valamint az Európai Bizottsággal és az Unió más érintett 
intézményeivel, szerveivel, hivatalaival és ügynökségeivel a következetes határokon 
átnyúló fellépés garantálása, valamint annak lehetővé tétele érdekében, hogy e 
technológiákat az Unión belül következetesen, az e rendeletben megállapított etikai 
elvekkel összhangban fejlesszék, vezessék be és használják.  

(41) A nemzeti felügyeleti hatóságoknak gondoskodniuk kell az érdekelt felek – így 
például az ipar, a vállalkozások, a szociális partnerek, a kutatók, a fogyasztók és a civil 
társadalmi szervezetek – maximális számának egybegyűjtéséről, és sokszínű fórumot 
kell biztosítaniuk a gondolkodás és az eszmecsere számára, hogy érthető és pontos 
következtetésekre jussanak az irányítás szabályozásának módjával kapcsolatos 
útmutatás céljából. 

(42) Ezenfelül e nemzeti felügyeleti hatóságoknak szakmai igazgatási útmutatást és 
támogatást kell nyújtaniuk azon fejlesztők, a bevezetők és a felhasználók, különösen a 
kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások számára, amelyek problémákba 
ütköznek az e rendeletben megállapított elveknek való megfelelést illetően. 

(43) A visszaélések bejelentése felhívja a hatóságok figyelmét az uniós jog potenciális és 
tényleges megsértéseire az olyan jogsértések, sérülések és károk megelőzése 
érdekében, amelyek máskülönben bekövetkeznének. Ezen túlmenően a jelentéstételi 
eljárások javítják a vállalkozásokon és szervezeteken belüli információáramlást, és 
ezzel mérséklik a hibás termékek vagy szolgáltatások kifejlesztésének kockázatát. A 
mesterséges intelligenciát, a robotikát és a kapcsolódó technológiákat, ezen belül az 
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ilyen technológiák által használt vagy előállított adatokat fejlesztő, bevezető vagy 
használó vállalatoknak és szervezeteknek jelentéstételi csatornákat kell létrehozniuk, 
és a jogsértéseket bejelentő személyeket meg kell védeni a megtorlással szemben.

(44) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az 
ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok, 
valamint a technikai gépi tanulás, az értelmezési folyamatok és az e fejlődés mögött 
meghúzódó más technológiák gyors fejlődése nem kiszámítható. Emiatt helyénvaló és 
szükséges egy felülvizsgálati mechanizmus megállapítása, amellyel összhangban a 
Bizottságnak – a rendelet alkalmazásáról való beszámoláson túlmenően – 
rendszeresen jelentést kell benyújtania e rendelet hatályának lehetséges módosításáról. 

(45) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák uniós fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó 
etikai elvek jogi keretének megállapítását a tagállamok nem tudják kellő mértékben 
megvalósítani, és ezért léptéke és hatásai miatt az uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió intézkedéseket fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben 
foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(46) Az e rendeletben meghatározott uniós szintű fellépés legjobban egy mesterséges 
intelligenciával foglalkozó uniós ügynökség létrehozásával lenne megvalósítható. Ez a 
szerv alapvető lenne az egyes tagállamokban működő nemzeti felügyeleti hatóságok 
megbízatásainak és fellépéseinek koordinálása, a mesterséges intelligenciára, a 
robotikára és a kapcsolódó technológiákra vonatkozó objektív kritériumok 
körvonalazása, az e rendeletben megállapított etikai elveknek való megfelelés 
tanúsításának kidolgozása és kiadása, az érintett érdekelt felekkel és a civil 
társadalommal való rendszeres cserék támogatása, az Unió megközelítésének a 
nemzetközi együttműködés révén való előmozdítása és az e technológiákban rejlő 
lehetőségekre és kockázatokra világszerte adott következetes válasz biztosítása 
érdekében.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk
Cél 

E rendelet célja a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák 
fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó etikai elvek szabályozási keretének 
megállapítása. 

2. cikk
Hatály

E rendelet az Unióban fejlesztett, bevezetett és használt mesterséges intelligenciára, 
robotikára és kapcsolódó technológiákra, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy 
előállított szoftverekre, algoritmusokra és adatokra alkalmazandó.

3. cikk
Területi hatály

Ez a rendelet a mesterséges intelligenciára, robotikára és kapcsolódó technológiákra 
alkalmazandó, amennyiben annak bármely részét az Unióban fejlesztik, vezetik be vagy 
használják, akkor is, ha az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, 
algoritmusok vagy adatok az Unión kívül találhatók vagy nincs meghatározott földrajzi 
helyük.

4. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a) „mesterséges intelligencia”: olyan szoftverrendszerek, amelyek többek között strukturált 
vagy nem strukturált adatokat gyűjtenek, dolgoznak fel és értelmeznek, mintázatokat 
azonosítanak és modelleket hoznak létre következtetések levonása érdekében vagy azért, hogy 
a fizikai vagy a virtuális dimenzióban e következtetések alapján intézkedéseket hozzanak;

b) „robotika”: olyan technológiák, amelyek lehetővé teszik a gépek számára, hogy többek 
között mesterséges intelligencia vagy kapcsolódó technológiák révén hagyományosan emberi 
lények által ellátott feladatokat lássanak el; 

c) „kapcsolódó technológiák”: olyan technológiák, amelyek lehetővé teszik a szoftverek 
számára, hogy valamely fizikai vagy virtuális folyamatot részleges vagy teljes autonómiával 
ellenőrizzenek, olyan technológiák, amelyek képesek a személyek azonosságát vagy a 
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személyek sajátos jellemzőit az érintett személyek biometrikus adatait eszközként 
felhasználva felderíteni, valamint olyan technológiák, amelyek emberi tulajdonságokat 
másolnak le vagy használnak ki más módon;

d) „szoftver”: kódban kifejezett utasításkészlet, amely ahhoz szükséges, hogy egy számítógép 
működjön és feladatokat hajtson végre;

e) „algoritmus”: a szoftverek által a feladatok végrehajtásakor elvégzett számításokhoz vagy 
egyéb problémamegoldási műveletekhez használt modell;

f) „adatok”: kódként meghatározott és kódban tárolt információk;

g) „fejlesztés”: algoritmusok felépítése és megtervezése, szoftverek írása és megtervezése 
vagy adatok gyűjtése, tárolása és kezelése mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák létrehozása vagy betanítása céljából, illetve meglévő mesterséges intelligencia, 
robotika és kapcsolódó technológiák új alkalmazásainak létrehozása céljából; 

h) „fejlesztő”: bármely természetes vagy jogi személy, aki olyan döntéseket hoz, amelyek 
meghatározzák és ellenőrzik a mesterséges intelligencia, robotika és a kapcsolódó 
technológiák fejlesztésének menetét és módját;

i) „bevezetés”: a mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák működtetése 
és kezelése, valamint forgalomba hozatala vagy a felhasználók számára való egyéb módon 
történő elérhetővé tétele;

j) „bevezető”: bármely természetes vagy jogi személy, aki részt vesz a mesterséges 
intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák bevezetésében, és működtetési vagy 
irányítási funkciót tölt be;

k) „használat”: a mesterséges intelligenciával, a robotikával és a kapcsolódó technológiákkal 
kapcsolatos bármely intézkedés, amely nem fejlesztés vagy bevezetés;

l) „felhasználó”: bármely természetes vagy jogi személy, aki nem fejlesztés vagy bevezetés 
céljából használja a mesterséges intelligenciát, robotikát és kapcsolódó technológiákat;

m) „torzítás”: valamely személy vagy csoport személyes tulajdonságai alapján való előítéletes 
vagy elfogult személyes vagy társadalmi érzékelése;

n) „megkülönböztetés”: egy személlyel vagy csoporttal szemben olyan alapon alkalmazott 
megkülönböztető bánásmód, amelynek nincs objektív vagy észszerű indoka, és amelyet az 
uniós jog ezért tilt;

o) „sérülés vagy kár”: fizikai, érzelmi vagy mentális sérülés, torzítás, megkülönböztetés vagy 
megbélyegzés, az inkluzivitás és a sokszínűség hiánya által okozott szenvedés, pénzügyi vagy 
gazdasági veszteség, munka- vagy tanulási lehetőség elvesztése, a választási szabadság 
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indokolatlan korlátozása, rosszhiszeműség, környezeti kár és az uniós jog bármilyen 
megsértése, amely kárt okoz valamely személy számára;

p) „irányítás”: az a mód, ahogyan biztosítják, hogy a fejlesztők, a bevezetők és a felhasználók 
a legmagasabb szabványokat és a megfelelő magatartási protokollokat vezessék be és tartsák 
be, a szabályok, eljárások és értékek formális készlete alapján, amely lehetővé teszi számukra, 
hogy felmerülésük esetén, illetve még a felmerülésük előtt megfelelően kezeljék az etikai 
ügyeket.

5. cikk
A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai elvei

(1) Az Unióban a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen 
belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
fejlesztésének, bevezetésének és használatának az e rendeletben megállapított etikai elvekkel 
összhangban kell történnie.

(2) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen 
technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok fejlesztését, 
bevezetését és használatát olyan módon végzik, amely biztosítja az emberi méltóság és a 
Chartában meghatározott alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartását.

(3) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen 
technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok fejlesztését, 
bevezetését és használatát úgy végzik, hogy az a polgárok érdekét szolgálja. Az ilyen 
technológiák potenciáljának és az általuk kínált lehetőségeknek a figyelembevételekor mindig 
tekintettel kell lenni arra, hogy védeni kell és elő kell segíteni a társadalom társadalmi, 
környezeti és gazdasági jóllétét.

6. cikk
Emberközpontú és ember alkotta mesterséges intelligencia 

(1) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen 
technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok fejlesztését, 
bevezetését és használatát emberközpontúan végzik, azzal a céllal, hogy az emberi autonómia 
és döntéshozatal védelme és az emberi tevékenység biztosítása révén hozzájáruljanak egy 
demokratikus, pluralisztikus és igazságos társadalom létezéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt technológiákat úgy fejlesztik, vezetik be és használják, hogy 
bármikor garantált legyen a teljes körű emberi felügyeletet, különösen amennyiben a 
fejlesztés, bevezetés és használat az e rendeletben meghatározott etikai elvek megsértésének a 
kockázatával jár.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt technológiákat úgy fejlesztik, vezetik be és használják, hogy 
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bármikor lehetséges legyen az emberi ellenőrzés visszanyerése, többek között e technológiák 
átalakítása vagy leállítása révén, ha a fejlesztés, bevezetés és használat az e rendeletben 
meghatározott etikai elvek megsértésének a kockázatával jár.

7. cikk
Kockázatértékelés 

(1) E rendelet alkalmazásában az olyan mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, 
algoritmusok és adatok, amelyek az e rendeletben meghatározott etikai elvek megsértésének a 
kockázatával járnak, magas kockázatú technológiáknak minősülnek.

(2) Amennyiben a mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó technológiák magas 
kockázatú technológiáknak minősülnek, a 14. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok 
értékelik és nyomon követik, hogy az érintett technológiák megfelelnek-e az e rendeletben 
meghatározott kötelezettségeknek.

(3) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó 
technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, 
algoritmusok és adatok kockázatértékelését uniós szinten harmonizált, objektív kritériumok 
alapján, az alkalmazandó ágazati jogszabályokkal összhangban végzik el.

8. cikk
Biztonsági jellemzők, átláthatóság és elszámoltathatóság

(1) Az Unióban fejlesztett, bevezetett és használt mesterséges intelligencia, robotika és 
kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított 
szoftverek, algoritmusok és adatok fejlesztése, bevezetése és használata úgy történik, hogy 
biztosított legyen, hogy ezek ne sértsék az e rendeletben meghatározott etikai elveket. Így 
különösen:

a) e technológiákat következetesen fejlesztik, vezetik be és használják, hogy ne törekedjenek 
más célok elérésére és ne végezzenek más tevékenységeket, mint amelyre ezeket tervezték; 

b) e technológiákat ellenálló módon fejlesztik, vezetik be és használják, hogy biztosítsák a 
biztonság megfelelő szintjét, és egy olyan szintet, amely megakadályozza műszaki 
szempontból esetlegesen sérülékeny pontok tisztességtelen vagy jogszerűtlen célokra való 
kihasználását;

c) e technológiákat biztonságos módon fejlesztik, vezetik be és használják, gondoskodva 
arról, hogy legyenek védintézkedések, amelyeknek része egy tartalékterv és -intézkedés is 
arra az esetre, ha fennáll az e rendeletben meghatározott etikai elvek megsértésének a 
kockázata;
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d) e technológiák fejlesztésének, bevezetésének és használatának módja biztosítja, hogy meg 
lehessen bízni abban, hogy e technológiák teljesítménye megbízható azon célok elérését és 
azon tevékenységek elvégzését illetően, amelyekre e technológiákat tervezték, többek között 
annak biztosítása révén, hogy az összes művelet reprodukálható legyen; 

e) e technológiák fejlesztésének, bevezetésének és használatának módja biztosítja, hogy az 
adott technológiák céljainak és tevékenységeinek teljesítése pontos legyen; ha nem kerülhetők 
el az alkalmi pontatlanságok, a rendszer a felelősségvállalást kizáró megfelelő üzenetben jelzi 
a bevezetőknek és a felhasználóknak a hibák és pontatlanságok valószínűségét; 

f) e technológiákat könnyen megmagyarázható módon fejlesztik, vezetik be és használják, 
biztosítva ezzel, hogy elvégezhető legyen a technológiák műszaki folyamatainak a 
felülvizsgálata;

g) e technológiákat olyan módon fejlesztik, vezetik be és használják, hogy képesek legyenek 
figyelmeztetni a felhasználókat arra, hogy mesterségesintelligencia-rendszerrel állnak 
kapcsolatban, és megfelelően feltárják azok képességeit, pontosságát és korlátait a 
mesterséges intelligencia fejlesztőinek, bevezetőinek és felhasználóinak; 

h) a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban e technológiák fejlesztésének, bevezetésének és 
használatának módja az a)–g) pontban meghatározott biztonsági jellemzők be nem tartása 
esetén lehetővé teszi e technológiák átmeneti kikapcsolását és a múltbeli funkcionalitásokhoz 
való visszatérést.

(2) A 6. cikk (2) bekezdésével összhangban az (1) bekezdésben említett technológiákat 
átlátható és nyomon követhető módon fejlesztik, vezetik be és használják, hogy elemeiket, 
folyamataikat és szakaszaikat a legmagasabb színvonalon dokumentálják, és a 14. cikkben 
említett nemzeti felügyeleti hatóságok számára lehetséges legyen annak értékelése, hogy az 
érintett technológiák megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott kötelezettségeknek. Az 
(1) bekezdésben meghatározott biztonsági jellemzőknek való megfelelés bizonyításáért az 
érintett technológiák fejlesztője, bevezetője és felhasználója a felelős, akinek erre képesnek 
kell lennie.

(3) Az (1) bekezdésben említett technológiák fejlesztője, bevezetője és felhasználója 
biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott biztonsági jellemzőknek való megfelelés 
érdekében tett intézkedéseket a 14. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok ellenőrizni 
tudják. 

(4) Amennyiben a felhasználók jóhiszeműen végzik a mesterséges intelligencia, a robotika és 
a kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított 
szoftverek, algoritmusok és adatok használatát, és az általuk végzett használat semmilyen 
módon nem sérti az e rendeletben megállapított etikai elveket, vélelmezik, hogy a 
felhasználók megfelelnek az e cikkben meghatározott kötelezettségeknek. 
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9. cikk
A torzítás és a megkülönböztetés tilalma 

(1) Az Unióban fejlesztett, bevezetett vagy használt mesterséges intelligencia, robotika és 
kapcsolódó technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
biztosítják az emberi méltóság tiszteletben tartását, és hogy mindenki egyenlő bánásmódban 
részesüljön.

(2) Az Unióban fejlesztett, bevezetett vagy használt mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
mentesek a torzítástól, és a (3) bekezdés sérelme nélkül nem alkalmaznak megkülönböztetést 
a faj, nem, szexuális irányultság, várandósság, fogyatékosság, fizikai vagy genetikai 
jellemzők, életkor, nemzeti kisebbség, etnikai vagy társadalmi származás, nyelv, vallás vagy 
meggyőződés, politikai nézetek vagy polgári részvétel, állampolgárság, polgári jogi vagy 
gazdasági státusz, végzettség vagy büntetett előélet alapján.  

(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve, a jogszerűtlen megkülönböztetésre irányadó uniós jog 
sérelme nélkül a személyekkel és csoportokkal szembeni megkülönböztető bánásmód csak 
akkor lehet indokolt, amennyiben objektív, észszerű és jogszerű cél áll fenn, amely arányos és 
szükséges is, minthogy nem léteznek olyan alternatívák, amelyek kevésbé sértenék az egyenlő 
bánásmód elvét. 

10. cikk
Társadalmi felelősségvállalás és a nemek közötti egyensúly 

(1) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák által használt vagy 
előállított szoftverek, algoritmusok és adatok fejlesztése, bevezetése és használata az Unióban 
a vonatkozó uniós joggal, elvekkel és értékekkel összhangban történik, olyan módon, amely 
optimális társadalmi, környezeti és gazdasági eredményeket biztosít, és amely semmilyen 
fajta sérülés vagy kár okozásához nem vezet az egyének vagy a társadalom számára.

(2) Az Unióban fejlesztett, bevezetett és használt mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok 
fejlesztése, bevezetése és használata társadalmilag felelős módon történik. Ez különösen a 
következőket jelenti: 

a) az ilyen technológiákat úgy fejlesztik, vezetik be és használják, hogy az hozzájáruljon az 
egyéni fejlődés, a közös jóllét és a demokrácia egészséges működésének javításához, anélkül, 
hogy politikai folyamatokat, döntéshozatalt és választásokat zavarna meg, vagy 
dezinformáció terjesztéséhez járulna hozzá; 

b) az ilyen technológiákat úgy fejlesztik, vezetik be és használják, hogy az hozzájáruljon egy 
igazságos társadalom megvalósításához, azáltal, hogy segíti a polgárok egészségének és 
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jóllétének növelését, elősegíti az egyenlőséget a gazdasági, társadalmi és politikai lehetőségek 
megteremtése és rendelkezésre állása terén, és tiszteletben tartja a munkavállalói jogokat; 

c) az ilyen technológiákat úgy fejlesztik, vezetik be és használják, hogy az hozzájáruljon a 
nyilvános vitához, kiegészítse és megerősítse a humán kognitív készségeket, ösztönözze a jó 
minőségű oktatást, és előmozdítsa a többnyelvűséget, az Unió kulturális sokszínűségének a 
tükrözése mellett;  

d) az ilyen technológiákat a nemek közötti egyensúlyt szem előtt tartva fejlesztik, vezetik be 
és használják, olyan módon, hogy mindenki számára esélyegyenlőséget biztosítva 
csökkentsék a nemek közötti szakadékot;

e) az ilyen technológiákat úgy fejlesztik, vezetik be és használják, hogy az hozzájáruljon a 
régiók, az életkori csoportok és a társadalmi osztályok közötti digitális szakadék 
csökkentéséhez, a digitális jártasság és készségek előmozdításához, az innovációhoz és a 
kreativitáshoz, a szellemitulajdon-jogok tiszteletben tartása mellett;

(3) Az Unió és a tagállamok ösztönzik az olyan mesterséges intelligencián, robotikán és 
kapcsolódó technológiákon alapuló megoldások biztosítását célzó kutatási projekteket, 
amelyek a társadalmi befogadás, a pluralizmus, a szolidaritás, az igazságosság, az egyenlőség 
és az együttműködés előmozdítására törekszenek.

(4) Az Unióban fejlesztett, bevezetett és használt mesterséges intelligencia, robotika és 
kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított 
szoftverek, algoritmusok és adatok mindenütt való jelenlétének társadalmi hatásait a 14. 
cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok a társadalmi tevékenységre és a társadalmi 
kapcsolatokra gyakorolt pusztító hatások, valamint a szociális készségek romlásának 
elkerülését biztosítandó nyomon követik.

11. cikk
Környezetbarát jelleg és fenntarthatóság 

(1) A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák, ezen belül az ilyen 
technológiák által használt vagy előállított szoftverek, algoritmusok és adatok Unióban való 
fejlesztése, bevezetése és használata az uniós joggal, elvekkel és értékekkel összhangban 
történik, olyan módon, amely optimális környezetbarát eredményeket biztosít, és az éghajlat-
semlegességgel és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos célok megvalósításának támogatása 
érdekében a teljes szállítói láncban minimálisra csökkenti az e technológiák életciklusa alatti 
környezeti lábnyomot. 

(2) Az Unió és a tagállamok ösztönzik és előmozdítják az olyan mesterséges intelligencián, 
robotikán és kapcsolódó technológiákon alapuló megoldások biztosítását célzó kutatási 
projekteket, amelyek környezeti problémákra, így például a hulladékkeletkezésre, a 
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szénlábnyomra, az éghajlatváltozásra és a környezetkárosodásra igyekeznek megoldást 
találni. 

(3) A mesterséges intelligenciát, a robotikát és a kapcsolódó technológiákat, ezen belül az 
ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftvereket, algoritmusokat és adatokat a 14. 
cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok értékelik környezetbarát jellegük és 
fenntarthatóságuk szempontjából, biztosítva, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, 
amelyek mérsékelik e technológiák általános hatását a természeti erőforrások, az 
energiafogyasztás, a hulladékkeletkezés, a szénlábnyom, az éghajlatváltozás és a 
környezetkárosodás tekintetében.

12. cikk
A magánélet védelme és a biometrikus azonosítás 

(1) A személyes adatok, ezen belül a nem személyes adatokból és biometrikus adatokból 
származtatott személyes adatok e rendelettel összefüggésben végzett kezelését az (EU) 
2016/679 rendelettel és a 2002/58/EK irányelvvel összhangban végzik. 

(2) Az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban, amennyiben a tagállamok hatóságai valamely 
nemzeti veszélyhelyzetre reagálva távoli azonosítási technológiákat, például biometrikus 
azonosítást alkalmaznak, e hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy ez a bevezetés vagy 
használat meghatározott célokra korlátozódjon, időben korlátozott legyen, és azt az emberi 
méltóság és a Chartában meghatározott alapvető jogok megfelelő tekintetbevételével 
végezzék.

13. cikk
Irányítás 

(1) Az Unióban fejlesztett, bevezetett és használt mesterséges intelligencia, robotika és 
kapcsolódó technológiák megfelelnek a 14. cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóságok 
által az uniós joggal, elvekkel és értékekkel összhangban megállapított vonatkozó irányítási 
szabványoknak.

(2) Az Unióban fejlesztett, bevezetett és használt mesterséges intelligencia, robotika és 
kapcsolódó technológiák által használt vagy előállított adatokat a fejlesztők, a bevezetők és a 
felhasználók az (1) bekezdésben említett vonatkozó szabványokkal, valamint a vonatkozó 
ágazati és üzleti protokollokkal összhangban kezelik. A fejlesztők és a bevezetők, 
amennyiben megvalósítható, ellenőrzik a mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák által felhasznált külső adatforrások minőségét, és felügyeleti mechanizmusokat 
vezetnek be és működtetnek ezek gyűjtését, tárolását, feldolgozását és felhasználását illetően.

(3) A hordozhatósági jogok és azon személyek jogainak a sérelme nélkül, akik mesterséges 
intelligenciát, robotikát és kapcsolódó technológiákat használnak, és ebből adódóan adatok 
keletkeznek, az Unióban fejlesztett, bevezetett vagy használt mesterséges intelligencia, 
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robotika és kapcsolódó technológiák által használt vagy előállított adatok gyűjtése, tárolása, 
feldolgozása, megosztása és az azokhoz való hozzáférés megfelel az (1) bekezdésben említett 
vonatkozó szabványoknak, valamint a vonatkozó ipari és üzleti protokolloknak. A fejlesztők 
és a bevezetők biztosítják, hogy a mesterséges intelligencia, a robotika és kapcsolódó 
technológiák fejlesztése és bevezetése során alkalmazzák e protokollokat, mégpedig oly 
módon, hogy világosan meghatározzák az e technológiák által használt vagy előállított adatok 
feldolgozására és az ezen adatokhoz való hozzáférés megadására vonatkozó követelményeket, 
valamint az adatok feldolgozásának és az ilyen adatokhoz való hozzáférés megadásának 
célját, hatályát és címzettjeit, amelyek mindegyikének mindig ellenőrizhetőnek és nyomon 
követhetőnek kell lennie.

14. cikk
Felügyeleti hatóságok

(1) Minden tagállam kijelöl egy független hatóságot, amely e rendelet alkalmazásának 
nyomon követéséért felelős („felügyeleti hatóság”). A 7. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban minden nemzeti felügyeleti hatóság felelős annak értékeléséért, hogy az Unióban 
fejlesztett, bevezetett és használt mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, 
algoritmusok és adatok magas kockázatú technológiák-e, és ha igen, annak értékeléséért és 
nyomon követéséért, hogy ezen technológiák megfelelnek-e az e rendeletben meghatározott 
etikai elveknek.

(2) Minden nemzeti felügyeleti hatóság elősegíti e rendeletnek az Unió egész területén történő 
egységes alkalmazását. Az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai e célból együttműködnek 
egymással, a Bizottsággal és az Unió egyéb érintett intézményeivel, szerveivel, hivatalaival és 
ügynökségeivel, különösen a 13. cikk (1) bekezdésében említett irányítási standardok 
megállapítását illetően.

(3) Minden nemzeti felügyeleti hatóság felelős az irányítási standardok mesterséges 
intelligenciára, robotikára és kapcsolódó technológiákra való alkalmazásának felügyeletéért, 
többek között oly módon is, hogy a lehető legnagyobb számú érdekelt féllel tart kapcsolatot. 
E célból az egyes tagállamok felügyeleti hatóságai fórumot biztosítanak az érdekelt felekkel 
való rendszeres eszmecseréhez.

(4) Minden nemzeti felügyeleti hatóság szakmai és igazgatási útmutatást és támogatást nyújt 
az e rendeletben meghatározott etikai elvek általános végrehajtásához, többek között a kis- és 
középvállalkozások és az induló vállalkozások számára.

(5) Minden tagállam [HL: beillesztendő dátum: egy évvel a hatálybalépés után]-ig, a bejelenti 
az Európai Bizottságnak az e cikk szerint elfogadott jogi rendelkezéseit, illetve késedelem 
nélkül bejelenti az ezeket érintő későbbi módosításokat.
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(6) A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak az e rendeletben meghatározott 
etikai elvek végrehajtásának biztosítása érdekében. A tagállamok uniós és nemzeti szinten 
egyaránt támogatják az érintett érdekelt feleket és a civil társadalmat az új lehetőségekre és 
kihívásokra való kellő idejű, etikus és jól tájékozott reagálás biztosítására irányuló 
erőfeszítéseikben, különösen a határokon átnyúló erőfeszítésekben, amelyek a mesterséges 
intelligenciával, a robotikával és a kapcsolódó technológiákkal kapcsolatos műszaki 
fejlődésből erednek.

15. cikk
Jogsértések bejelentése és a bejelentő személyek védelme

E rendelet megsértéseinek a bejelentésére és az ilyen jogsértéseket bejelentő személyek 
védelmére az (EU) 2019/1937 európai parlamenti és tanácsi irányelv3 alkalmazandó.

16. cikk
Az (EU) 2019/1937 irányelv módosítása

Az (EU) 2019/1937 irányelv a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (1) bekezdése a következő alponttal egészül ki:

„xi. a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztése, 
bevezetése és használata.”

2. A melléklet I. része a következő ponttal egészül ki:

„K. 2. cikk, (1) bekezdés, a) pont, xi. alpont – a mesterséges intelligencia, a robotika és a 
kapcsolódó technológiák fejlesztése, bevezetése és használata.

„xxi. Az Európai Parlament és a Tanács [XXX] rendelete a mesterséges intelligencia, a 
robotika és a kapcsolódó technológiák fejlesztésére, bevezetésére és használatára vonatkozó 
etikai elvekről”.”

17. cikk
Felülvizsgálat 

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a mesterséges intelligencia, robotika és kapcsolódó 
technológiák, ezen belül az ilyen technológiák által használt vagy előállított szoftverek, 
algoritmusok és adatok fejlődését, és [HL: beillesztendő dátum: 5 évvel a hatálybalépés után]-
ig, majd ezt követően három évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak 
és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról, amelyben e 
rendelet hatályának lehetséges módosítását is értékeli.

3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve (2019. október 23.) az uniós jog 
megsértését bejelentő személyek védelméről (HL L 305., 2019.11.26., 17. o.).
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18. cikk
Hatálybalépés 

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. Ezt a rendeletet XX-tól/-től kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet az Európai Uniót létrehozó szerződéssel összhangban teljes egészében 
kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
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INDOKOLÁS

Egy, az 1982-es Szárnyas fejvadász című filmben elhangzó párbeszédben Rachel, a replikáns 
– aki egy intelligenciával felruházott humanoid replikáns robotokat gyártó cégnél dolgozik – 
az alábbi szavakkal fordul Deckardhoz, a megélhetését az ellenőrzés alól kikerült replikánsok 
kiiktatásával kereső fejvadászhoz:

-“It seems you feel our work is not a benefit to the public”.
[- Úgy tűnik, nem érzi közhasznúnak a munkánkat.]

Erre a férfi így felel:

-“Replicants are like any other machine - they're either a benefit or a hazard. If they're a 
benefit, it's not my problem”.
[- „A replikánsok olyanok, mint bármely más gép - hasznosak vagy veszélyesek. Ha 
hasznosak, az nem az én gondom.]

Előnyök és kockázatok

A mesterséges intelligencia intenzív beültetése minden olyan gépezetbe, amellyel a köz-, 
munka- és társadalmi rend fenntartása során kapcsolatba kerülünk, olyan technológiai ugrást 
fog feltételezni, illetve feltételez, amelyet csak az ipari forradalom korában megélt 
változásokhoz mérhetünk. Az élet soha többé nem lesz ugyanolyan, mint korábban, a 
végbemenő jelentős változások kihatnak a munkaerőpiacra, a hatósággal való kapcsolatokra, a 
személyes kapcsolatokra, de még magánéletünkre is – elég csak végiggondolni, hogy a 
„dolgok internetje” miként van jelen otthonaink minden eszközében. Egy ilyen mértékű 
technológiai ugrás azzal a dilemmával szembesít minket, amelyre a szárnyas fejvadász is utalt 
válaszában: minden technológia előnyöket és kockázatokat is hordoz magában. Amikor 
mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor korábban nem ismert mértékű előnyökről 
és/vagy kockázatokról beszélünk, figyelembe véve az azokban rejlő belső erőlehetőségeket is. 

Az Európai Unió szerepe a jogi keret kialakításában

Amikor a közigazgatás felől közelítjük meg ezt a jelenséget, annak módja el kell hogy térjen 
Deckard cinizmusától. Egészen pontosan az Európai Parlament számára legalább annyira 
fontos az ezen technológiákban rejlő lehetőségek ösztönzése és ezáltal az európai jólét és 
versenyképesség elősegítése, mint a bennük rejlő kockázatok ellenőrzése, vagy akár ezen 
kockázatok bármelyikének hatékony alátámasztása és következményeinek előrejelzése. Éppen 
ezért élen kívánunk járni egy etikai küszöb kialakításában, ami egyfelől védi az európai 
polgárokat a technológiai fejlődés által okozott lehetséges károktól, másfelől a bizalom 
egyfajta hozzáadott értékét képviseli az európai mesterséges intelligencia számára a világban. 
Olyan etikai küszöb, amely megfelel az Európai Unió Alapjogi Chartájában is lefektetett 
európai alapelveknek és értékeknek, valamint összhangban van civilizációs küldetésünkkel. 
Egy, a technológiai fejlesztés humanista és emberközpontú megközelítésén alapuló 
szabályozás. Olyan szabályozás, amely nem csak az Európában kifejlesztett mesterséges 
intelligenciára vonatkozik, hanem kötelező jogi keretet jelent mindenki számára, aki az 
Unióban kíván működni.
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Okvetlenül szükséges, hogy a jogokra és kötelezettségekre vonatkozó keretrendszert az 
Európai Unió valamennyi tagállama elfogadja. Egy, a közös hivatkozást mellőző, nemzeti 
szabályrendszerek kusza halmaza rést üthet az egységes piac pajzsán és gyengítheti a világ 
technológiai vezetőszerepének megszerzésére tett közös erőfeszítésünket. A keretrendszer 
kidolgozását felügyelő európai ügynökség létrehozásával pedig megvalósul az egyes 
tagállamok által megalkotott jogi és technikai keretek harmonizációja. 

Rugalmas szabályozás és a jövő iránti elkötelezettség

Azok számára, akik az ágazat irányítása helyett az önszabályozás elvét vallják, a kezdetben 
idézett párbeszéd szemlélteti a nyilvánosság bevonásának szükségességét, és hogy a 
gazdasági jövedelmezőségen túlmutató célok védelme is fontos. Az európai közintézmények 
további feladata olyan célkitűzések elősegítése is, mint például (mindenféle eredetű) 
megkülönböztetés elkerülése a döntéshozatal során, és az ezen technológiák jelentette 
változásban rejlő erő felhasználása egy környezetvédelmi szempontból fenntarthatóbb, 
továbbá igazságosabb társadalom megteremtésére – különös tekintettel a nemek közötti 
különbség mérséklésére. Ez utóbbi kérdésekben a szöveg kifejezett felhatalmazást ad az 
európai hatóságoknak.

A szabályozás célja egyúttal az is, hogy a magas követelményrendszert normatív 
egyszerűséggel ötvözze, megkímélve az érintett szereplőket a bonyolult szabályrendszerektől 
és/vagy nehéz bürokratikus terhektől. Egy kellően rugalmas keret kialakítása szükséges, hogy 
ebben a rendkívül gyorsan változó valóságban legyen mód a változások befogadására és 
egyúttal lehetőség olyan ágazati szabályok kidolgozására, amelyek a mindennapok szintjén 
érzékelhető realitásokat veszik alapul.

Átfogó megközelítés - nemzeti felügyeleti szervek létrehozása

A szabályozás célja a felügyelet kiterjesztése a rendkívül összetett technológiák valamennyi 
részterületére. A technológia gépi tanulással vagy mély tanulással való fejlesztése, 
megvalósítása és fejlődése mind olyan kérdéskörök, amelyekre a jelen jogalkotási szöveg 
rendelkezéseket fogalmaz meg. Ahogy ezt a szabályzat is meghatározza, a „magas kockázatú” 
technológiák esetén – így például, amikor nagy a negatív externáliák generálásának 
valószínűsége és/vagy olyan érzékeny területekről van szó, amelyek különleges védelmet 
érdemelnek – különös hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. Olyan egyéni jogokat érintő 
érzékeny kérdéseket is szabályoz, mint a távoli felismerési technikák, számos biztosítékot 
teremtve azok alkalmazására; és egyúttal szigorú anyagi és időbeli keretet is kialakít, amelyet 
a hatóságok kivételes, súlyosabb vészhelyzetek esetén alkalmazhatnak.  

A szabály célja az is, hogy a szabályozási keret kialakításába, fejlesztésébe, ellenőrzésébe és 
felügyeletébe valamennyi polgárt bevonják, különös tekintettel az abban közvetlenül részt 
vállaló vagy érintett személyekre és csoportokra. A szöveg felhatalmazást ad valamennyi 
nemzeti felügyeleti szervnek – amelyet a jelen szabály hív életre kötelező jelleggel – hogy 
szükség szerint és rendszeres jelleggel biztosítsa a civil társadalom részvételét. Ugyanígy 
szigorú kötelezettségek vonatkoznak a mesterséges intelligencia tervezőire, üzemeltetőire és 
felhasználóira az átláthatóság és elszámoltathatóság területén. A szabályozás kiterjed a 
felhasználókra vonatkozó, polgári magatartást érintő kötelezettségekre is, valamint a 
technológiák jóhiszemű használata esetén az őket megillető, szükséges védelemre is.
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Érthetőség, átláthatóság, elszámoltathatóság, felelősség és irányítás

Még messze vagyunk attól, hogy egy algoritmus elhozza az Isaac Asimov által az 
„Alapítvány” című művében felvázolt pszicho-történelem korát. Így az emberi létezésünk 
alapvető elemét képező szabad akarat fogalma jelenleg még nincs veszélyben. Még akkor 
sem, ha nagy történelmi változások eljövetelére kell felkészülnünk. A demokratikus hatalom 
nevében gondoskodni kell arról, hogy a mesterséges intelligencia technológiáját felhasználva 
meghozott kisebb és nagyobb döntések ne homályos és érthetetlen matematikai képletek 
eredményeiként legyenek meghatározva. Az érthetőség, az átláthatóság, az elszámoltathatóság 
és a felelősségvállalás az Európai Unióban kifejlesztett és alkalmazott mesterséges 
intelligencia elengedhetetlen jellemzői lesznek.

Összefoglalva elmondható, hogy az Európai Unió olyan tér kíván lenni, ahol a polgárok 
jogainak védelme és a technológiai fejlődés elősegítése között szükséges egyensúly 
biztosított. Szabályozásunk és annak a felügyeleti szerv(ek) általi továbbfejlesztése legyen 
példa az egész világon, és szolgáljon a jelenség globális szinten történő, megfelelő 
irányításának alapköveként.


