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JAVASLATOK

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

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

– tekintettel a 85/374/EGK irányelvre1,

– tekintettel eljárási szabályzata 56. cikkére,

A. mivel a mesterséges intelligencia és más kialakulóban lévő digitális technológiák 
alkalmasak lehetnek társadalmaink és gazdaságaink előnyös átalakítására; lehetetlen 
azonban teljes mértékben kizárni az ilyen technológiák működéséből eredő károk, 
sérülések vagy halálesetek lehetőségét;

B. mivel számos közlekedési ágazatban változatos mértékű automatizálást és mesterséges 
intelligenciát alkalmaznak; a mesterséges intelligencia számos technológia – például 
önvezető járművek, pilóta nélküli légijármű-rendszerek és az intelligens 
forgalomirányítási megoldások – alkalmazását foglalja magában;

C. mivel az Unióban a polgári felelősségi keretet nemzeti felelősségi rendszerek egészítik 
ki, és mindkettőnek tükröznie kell a kialakulóban lévő technológiák összetettségét annak 
érdekében, hogy a legmagasabb fokú védelmet biztosítsák, miközben támogatják a 
technológiai innovációt; mivel az Unió nem rendelkezik harmonizált polgári jogi 
felelősségi rendszerrel a mesterséges intelligencián alapuló termékek tekintetében; mivel 
az Unió számára kiemelt prioritásnak kell lennie a mesterséges intelligencia EU-ban való 
elterjesztésének és alkalmazásának ösztönzése, és a mesterséges intelligencián alapuló 
termékekre vonatkozó felelősségi keret kidolgozásának alapvető célkitűzésnek kell 
lennie; mivel az adatok azt mutatják, hogy a közlekedési balesetek akár kilencven 
százalékát is legalább részben emberi hiba okozza; mivel az autonóm járművekre etikai 
keretnek kell vonatkoznia; mivel egy ilyen keret bevezetése megelőzheti a gépi 
döntéshozatalban és az algoritmusokban előforduló hibákat, ugyanakkor harmonizált 
felelősségi rendszerre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a mesterséges 
intelligencián alapuló rendszerek által okozott valamennyi kárt teljes mértékben 
kompenzálják;

D. mivel az uniós és nemzeti jogszabályoknak mind előzetesen, mind pedig a termék teljes 
életciklusa során magas szintű termék- és szolgáltatásbiztonságot, valamint megfelelő 
rendszerkezelést kell biztosítaniuk, ugyanakkor meg kell könnyíteniük a károsultak 
kárának utólagos megtérítését; mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos 
technológiai fejlődésnek emberközpontúnak kell maradnia, és a mesterséges 
intelligenciát használó termékeknek és alkalmazásoknak elő kell mozdítaniuk az emberi 
fejlődést és a jó életminőséget;

1 A hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 210., 1985.8.7., 29. o.).
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1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia különböző szinteken alkalmazható a 
járművekben, a közlekedési infrastruktúrában és a közlekedési módok között, és jelentős 
hatást gyakorol a rendszer autonómiájának mértékére, a teljes járművezetői ellenőrzéstől 
kezdve a teljes autonómiáig, következésképpen minél nagyobb az automatizált vezetési 
rendszerek autonómiája, a polgári jogi felelősség fokozatosan annál inkább áthelyeződik 
a járművezetőről más felekre; felszólít a mesterséges intelligencián alapuló szoftvereket 
használó minden közlekedési módra és infrastruktúrára vonatkozó egyértelmű uniós 
fogalommeghatározások bevezetésére, valamint egy ennek megfelelő kockázati 
besorolásra a felelősségvállalási mechanizmus támogatása érdekében a legmagasabb 
szintű biztonsági és védelmi normák biztosítása céljából, hangsúlyozva, hogy a biztonság 
kiemelkedő fontosságú a közlekedési ágazatban, és hogy azon érme egyik oldalának 
tekinthető, amely másik oldalát a felelősség képezi;

2. emlékeztet arra, hogy a közlekedési ágazat – különösen a vonatüzemeltetés 
automatizálásának bevezetésével – évtizedek óta integrálja a mesterséges intelligencián 
alapuló technológiákat többek között a városi területeken, ahol a teljesen automatizált, 
vezető nélküli működés növelte a rendszer rendelkezésre állását, a hálózat kapacitását és 
a működés hatékonyságát;

3. hangsúlyozza, hogy az automatizált funkciók közép- és hosszú távon jelentős mértékben 
javíthatják a biztonságot, valamint nem szándékolt következményekkel járhatnak, 
például a kiberbiztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatban; megjegyzi, hogy bár az 
automatizálás különböző szintjeinek párhuzamos létezése kihívást jelent, a mesterséges 
intelligencia felhasználható logisztikai láncok tervezésére és irányítására, valamint a 
hatékonyság, az ellenálló képesség, a megbízhatóság, a fenntarthatóság, az 
interoperabilitás és a rugalmasság növelésére is, és hatalmas lehetőségeket rejt magában 
a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek számára; 
hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencián alapuló termékek tekintetében egy uniós 
polgári jogi felelősségi rendszer keretében fokozott ellenőrzésre van szükség a 
fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek biztonságának 
garantálása érdekében;

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a lehető legjobb termékbiztonság és a fogyasztói 
jogok tiszteletben tartásának biztosítása érdekében egyértelmű felelősségmegosztást 
határozzanak meg a szoftverfejlesztők, a különböző alkatrészek gyártói, a szolgáltatók és 
az adatszolgáltatók, az üzemeltetők és a végfelhasználók között; rámutat arra, hogy meg 
kell határozni az infrastruktúra és a járművek közötti új digitális interakciókból eredő 
kockázatok megfelelő elosztását, és méltányos felelősségi rendszert kell alkalmazni a 
jelenleg nem megfelelően fedezett operatív szoftverhibák, hálózati hibák és programozási 
döntésekhez kapcsolódó kockázatok tekintetében; 

5. hangsúlyozza, hogy a közlekedési ágazatban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, 
magas kockázati profilú alkalmazások esetében az automatizálás és a rendszer 
öntanulásának szintjétől függő, kockázatalapú megközelítésre van szükség; rámutat a 
mesterséges intelligencián alapuló és magas kockázati profillal rendelkező 
alkalmazásokra vonatkozó jogi követelmények szükségességére; megjegyzi azonban, 
hogy ez a megközelítés nem alapulhat bizonyos ágazatok – például a közlekedés – olyan 
ágazatként való előzetes azonosításán, amelyben magas kockázatú mesterséges 
intelligenciát használnak, hanem inkább területspecifikus és technológiasemleges 
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értékeléseken; hangsúlyozza, hogy ezeket a követelményeket Unió-szerte harmonizálni 
kell annak érdekében, hogy a mesterséges intelligencián alapuló rendszerek üzemeltetése 
során biztosított legyen a legmagasabb szintű termékbiztonság és a felhasználók 
minimális kockázata, valamint az EUMSZ 191. cikkében rögzített elővigyázatossági elv 
alapvető szerepe a kockázatelemzésben és a kockázatkezelésben; megfelelő választ kér 
az adatvédelem iránti megfelelő megközelítés, valamint a feltöréssel és a 
számítástechnikai bűnözéssel kapcsolatos kockázatok kezelésének szükségességére; 

6. megjegyzi, hogy a jelenlegi termékbiztonsági szabályozás szerint a gyártó felel az 
ellenkező bizonyításáig, míg a bizonyítási teher a gyártókra és/vagy a fejlesztőkre hárul; 
hangsúlyozza, hogy ezt az elvet ki kell terjeszteni a mesterséges intelligencián alapuló 
termékekre is; javasolja, hogy azokban az esetekben, amikor bebizonyosodik, hogy a 
gyártó és/vagy a fejlesztő nem felelős, a mesterséges intelligenciával felszerelt tényleges 
termék vagy szolgáltatás tulajdonosánál vagy felhasználójánál nagyobb fokú ellenőrzést 
gyakorló gazdasági szereplőt tekintsék a kockázatok kezelésére legalkalmasabb félnek, 
és így a bizonyítási teher a gazdasági szereplőre háruljon; megjegyzi, hogy az egyes 
kötelezettségeknek a kockázat kezelésére legalkalmasabb helyzetben lévő szereplőre kell 
hárulniuk; hangsúlyozza, hogy a fogyasztók hozzájárulása a mesterséges intelligencián 
alapuló szállítási szolgáltatások fejlesztésének alapvető elve; sürgeti a Bizottságot, hogy 
hozzon létre az ilyen szolgáltatások tanúsítására szolgáló eszközöket; megjegyzi, hogy a 
mesterséges intelligencián alapuló technológiákat használó uniós polgárok és 
vállalkozások védelme megköveteli a felelősség egyértelmű megosztását a különböző 
érintett felek között, függetlenül attól, hogy a felek székhelye az Unióban van-e vagy sem 
(területen kívüli hatály); 

7. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell legalább a jelenlegivel azonos szintű 
termékbiztonságot, figyelembe véve a „zéró-elképzelés” elnevezésű uniós célkitűzést is, 
meg kell könnyíteni a balesetek károsultjai számára a jogorvoslatot, el kell kerülni a 
jelenlegi perköltségek növekedését és a jogbiztonság csorbulását, különösen azon 
vállalkozások esetében, amelyek termékeiket az Unióban és globálisan forgalmazzák; e 
tekintetben hangsúlyozza, hogy a felelősséglánctól függetlenül gyors kártérítést kell 
nyújtani a károsultaknak; 

8. úgy véli, hogy az automatizálás és a mesterséges intelligencia közlekedési rendszerekbe 
és járművekbe való integrációjának mértéke ellenére a végső felelősségnek mindig 
természetes vagy jogi személyt kell terhelnie a jogbiztonság biztosítása, valamint a 
beruházások és a technológia megfelelő alkalmazásának ösztönzése érdekében;

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a járművezetők megfelelő képzésben 
részesüljenek, és mindig teljes mértékben tisztában legyenek a jármű automatizáltságának 
szintjével és saját felelősségük szintjével, valamint hogy tájékoztatást kapjanak járműveik 
MI-rendszereiről és az ilyen rendszerek kapcsolódó korlátairól, például az aktiválásáról, 
a deaktiválásáról és a meghibásodásáról; ezenkívül a járműfedélzeti funkcióknak 
rendszeresen emlékeztetniük kell a járművezetőt arra, hogy ő a felelős a jármű 
állapotának nyomon követéséért, és az Mi-rendszer korlátaival kapcsolatban egyértelmű 
figyelmeztetéseket kell adniuk a vezető részére; hangsúlyozza, hogy a járművezetők nem 
vonhatók felelősségre, ha bebizonyosodik, hogy jogszerűen használták a teljes mértékben 
automatizált vezetési rendszereket; 
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10. megjegyzi, hogy az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályok 
teljes körű tiszteletben tartása mellett eseményrögzítő eszközöket kell telepíteni súlyos 
baleset esetén történő használatra, amelyek lehetővé teszik a felelősséggel tartozó 
természetes vagy jogi személy azonosítását; hangsúlyozza, hogy az adattárolás, -
megosztás és -kezelés kulcsfontosságú szerepet fog játszani a mesterséges intelligencia 
mobilitási célú alkalmazásában, és hangsúlyozza, hogy az adatrögzítőket semmilyen 
körülmények között nem szabad állandó nyomonkövetési rendszerként használni; több 
kutatásra és fejlesztésre szólít fel mind köz-, mind magánforrások felhasználásával, 
valamint több tesztelésre a termékbiztonság növelése, következésképpen pedig a 
közlekedésbiztonság növelése érdekében, de legalább a további fejlesztést segítő konkrét 
adatok biztosítására is; megjegyzi, hogy korszerűbb alapul szolgáló infrastruktúrára, 
valamint naprakész, egyértelmű és értelmezhető adatokkal dolgozó intelligens 
közlekedési rendszerre van szükség az incidensek minimálisra csökkentése érdekében; 

11. további elemzést kér arról, hogy a 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet2 
és a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet3 ki kell-e igazítani a járművek 
automatizált funkciói miatt; sürgeti a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje az európai 
közlekedési szabályozási keretet annak biztosítása érdekében, hogy az képes legyen 
reagálni a mesterséges intelligencián alapuló technológiák integrációjával kapcsolatos 
biztonsági és felelősségi kihívásokra; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg annak lehetőségét, hogy az uniós termékbiztonsági jogszabályokba a hibás adatok 
biztonsági kockázatainak kezelésére irányuló követelményeket is belefoglaljanak; 

12. hangsúlyozza, hogy baleset vagy a közlekedési jogszabályok megsértése esetén irányadó 
felelősségi szabályokat gondosan meg kell tervezni az automatizálás és a mesterséges 
intelligencia integrációjának különböző fokai tekintetében, és azokat egyértelműen 
közölni kell a felhasználókkal annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet 
a járművezető teljes felelőssége, valamint a gyártó és a gazdasági szereplő teljes 
felelőssége között;

13. megjegyzi, hogy a közlekedési hálózat kezelőszemélyzet nélküli rendszerei – például az 
automatizált járművek és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek – szárazföldi 
infrastruktúrába és légtérbe való integrálhatóságának mértéke számos változó jelzéstől és 
feltételtől, valamint az esetlegesen felmerülő veszélyektől és akadályoktól függ; 
megjegyzi, hogy a használat ilyen mértékű növekedése – különösen a városi területeken 
– folyamatosan próbára fogja tenni a meglévő polgári jogi felelősségi rendszert, ezért 
felszólít a digitális térképek, forgalomirányítási rendszerek és adatmegosztási szabályok 
rendszeres frissítésére, amelyek minimális és megfelelő mértékű információkat és 
utasításokat biztosítanak a mesterséges intelligenciával felszerelt termékek használatához 
és az úthálózathoz, valamint a U-space megfelelő fejlesztéséhez és telepítéséhez; úgy 
véli, hogy a közlekedés automatizálására és mesterséges intelligenciával való 
integrálására vonatkozó szabályozási keret bármilyen frissítésének és fejlesztésének az 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a 
vezetői engedélyekről (HL L 403, 2006.12.30., 18. o).

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/103/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 
gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (HL L 
263., 2009.10.7., 11. o.).
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emberközpontúságon kell alapulnia;

14. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő iránymutatásokat a nemzeti szintű széttagolt 
szabályozási megközelítések elkerülése érdekében, figyelembe véve a 85/374/EGK 
irányelvet és a jelenlegi nemzeti felelősségi rendszereket; hangsúlyozza, hogy szükség 
van uniós polgári jogi felelősségi keretre, és hangsúlyozza, hogy a széttöredezettség 
rendkívül káros hatással lenne az ilyen technológiák fejlődésére és az uniós 
vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességére, aláásná a jogbiztonságot és a 
biztonságot, és akadályozná a károsultak kárának gyors megtérítését; megjegyzi, hogy a 
felelősségnek a kockázat kezelésére legalkalmasabb helyzetben lévő szereplőre kell 
hárulnia a megfelelő igazságszolgáltatási eljárásnak megfelelően. 
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S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, 
Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Verts/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz
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Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


