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Szóbeli választ igénylő kérdés  O-000002/2020
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Lucy Nethsingha
a Jogi Bizottság nevében

Tárgy: 3D nyomtatóval készített tiltott tárgyak

A 3D nyomtatás olyan technológia, amely jelentős gazdasági potenciállal bír az európai 
vállalkozások, különösen az innovatív kisvállalkozások számára, és számos országban stratégiák 
láttak napvilágot e technológia fejlesztésének előmozdítására. A technológia azonban konkrét jogi és 
etikai kérdéseket is felvet. A Bizottság több tanulmánya is rávilágított bizonyos joghézagokra az uniós 
jogszabályokban a 3D nyomtatás használatát illetően. A közelmúlt tragikus eseményei is aggályokat 
vetettek fel, és megerősítették, hogy uniós szintű fellépésre van szükség. 2019. október 9-én két 
ember életét vesztette, további kettő pedig megsebesült a németországi Halléban, amikor egy 
támadó megpróbált bejutni a helyi zsinagógába a Jom Kippur zsidó ünnep idején. A támadó egy 3D 
nyomtatóval készített fegyvert használt, amelynek modelljét feltöltötte a Twitterre. A Jogi Bizottság 
egyik jelentésében – melyet a Parlament utólag, 2018. július 3-án állásfoglalásként 1 el is fogadott – 
már kifejezte aggodalmát nemcsak a fegyverek, robbanószerek, gyógyszerek és egyéb veszélyes 
termékek 3D nyomtatóval történő előállításával kapcsolatban, hanem az általa felvetett polgári jogi 
felelősség és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megsértése vonatkozásában is. Tekintettel az ügy 
sürgősségére, a JURI bizottság a következő kérdéseket intézi a Bizottsághoz:

1. Hogyan szándékozik kezelni a 3D nyomtatóval készült tiltott tárgyak használatából eredő 
problémákat?

2. Szándékában áll-e (jogalkotási) lépéseket tenni folyamatban lévő és korábbi tanulmányok és 
értékelések alapján? Ha igen, melyek azok az uniós intézkedések, amelyeket várhatóan érinteni 
fognak e lépések?

3. Mi a Bizottság által tervezett intézkedések ütemezése? Mit fog tenni az időben történő reagálás 
biztosítása érdekében?

4. Milyen előrelépés történt a Bizottság által a Parlament 2018. évi állásfoglalását követően vállalt 
intézkedések terén?
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1 Az Európai Parlament 2018. július 3-i állásfoglalása a háromdimenziós nyomtatásról: kihívás a szellemi 
tulajdonjogok és a polgári jogi felelősség terén (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0274).


