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Módosítás 1
Sara Cerdas

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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;

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 
nem megfelelő használatából eredő károk, 
sérülések vagy halálesetek lehetőségét;

Or. pt

Módosítás 2
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az új, mesterséges 
intelligencián alapuló közlekedési 
technológiák, termékek és szolgáltatások 
kifejlesztése elősegítésének, valamint a 
mesterséges intelligencia Európában 
történő bevezetése és elterjedése 
ösztönzésének az Unió egyik legfontosabb 
prioritásának és a vonatkozó felelősségi 
keret kidolgozásának alapjául szolgáló 
célkitűzésnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 3
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal
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Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a különböző közlekedési 
ágazatok különböző mértékben 
alkalmaztak automatizálást és mesterséges 
intelligenciát;

Or. en

Módosítás 4
Tilly Metz

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a közlekedés terén a 
mesterséges intelligencia ösztönzi az 
informatikai rendszerek következő 
generációjának fejlődését, és alkalmazása 
számos technológia, például az önvezető 
járművek és forgalomirányítási 
megoldások alkalmazását foglalja 
magában;

B. mivel a közlekedés terén a 
mesterséges intelligencia ösztönzi az 
informatikai rendszerek következő 
generációjának fejlődését, és alkalmazása 
számos technológia, például az önvezető 
járművek és forgalomirányítási 
megoldások alkalmazását foglalja 
magában, különleges figyelmet kell 
fordítani az interoperabilitásra is;

Or. en

Módosítás 5
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Dominique Riquet, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a közlekedés terén a 
mesterséges intelligencia ösztönzi az 
informatikai rendszerek következő 
generációjának fejlődését, és alkalmazása 

B. mivel a közlekedés terén a 
mesterséges intelligencia ösztönzi az 
informatikai rendszerek következő 
generációjának fejlődését, és alkalmazása 
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számos technológia, például az önvezető 
járművek és forgalomirányítási 
megoldások alkalmazását foglalja 
magában;

számos technológia, például az önvezető 
járművek, pilóta nélküli légijármű-
rendszerek és forgalomirányítási 
megoldások alkalmazását foglalja 
magában;

Or. en

Módosítás 6
Sara Cerdas

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a közlekedés terén a 
mesterséges intelligencia ösztönzi az 
informatikai rendszerek következő 
generációjának fejlődését, és alkalmazása 
számos technológia, például az önvezető 
járművek és forgalomirányítási 
megoldások alkalmazását foglalja 
magában;

B. mivel a közlekedés terén a 
mesterséges intelligencia ösztönzi az 
informatikai rendszerek következő 
generációjának fejlődését, és alkalmazása 
számos technológia, például az önvezető 
járművek és az intelligens 
forgalomirányítási megoldások 
alkalmazását foglalja magában;

Or. pt

Módosítás 7
Robert Roos

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az automatizált vezetési 
rendszerek autonómiájának öt szintje van, 
amelyek a járművezető általi teljes 
irányítástól a teljes autonómiáig 
terjednek;

Or. en
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Módosítás 8
Robert Roos

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel felmérések azt mutatták, 
hogy a közlekedési balesetek akár 
kilencven százalékát is legalább részben 
emberi hiba okozza;

Or. en

Módosítás 9
Robert Roos

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a járművek valódi önvezetése 
esetén a járműveknek az emberi 
döntéshozatali folyamatot kell majd 
reprodukálniuk; mivel egyes döntések 
nem csupán mechanikus alkalmazást 
jelentenek, hanem etikai érzéket is 
igényelhetnek;

Or. en

Módosítás 10
Robert Roos

Véleménytervezet
B d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bd. mivel az emberek sokkal kevésbé 
tolerálják a gépek és algoritmusok által 
okozott hibákat az ember által okozott 
hibáknál;
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Or. en

Módosítás 11
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az uniós felelősségi keretet 
nemzeti felelősségi rendszerek egészítik ki, 
és mindkettőnek tükröznie kell a 
kialakulóban lévő technológiák 
összetettségét annak érdekében, hogy 
azonos szintű védelmet biztosítsanak, 
miközben fenntartják az egyensúlyt a 
technológiai innováció szükségleteivel;

C. mivel az uniós felelősségi keretet 
nemzeti felelősségi rendszerek egészítik ki, 
és mindkettőnek tükröznie kell a 
kialakulóban lévő technológiák 
összetettségét annak érdekében, hogy a 
legmagasabb szintű védelmet biztosítsák, 
miközben támogatják a technológiai 
innovációt; mivel az Unió nem 
rendelkezik a mesterséges intelligenciára 
vonatkozó harmonizált polgári jogi 
felelősségi rendszerrel.

Or. en

Módosítás 12
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az uniós és nemzeti 
jogszabályoknak mind előzetesen, mind 
pedig a termék teljes életciklusa során 
magas szintű termékbiztonságot kell 
biztosítaniuk, ugyanakkor meg kell 
könnyíteniük a károsultak kárának utólagos 
megtérítését;

D. mivel az uniós és nemzeti 
jogszabályoknak mind előzetesen, mind 
pedig a teljes életciklus során magas szintű 
termékbiztonságot és hatékony 
rendszerirányítást kell biztosítaniuk, 
ugyanakkor meg kell könnyíteniük a 
károsultak kárának utólagos megtérítését;

Or. en
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Módosítás 13
Maria Grapini

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel az uniós és nemzeti 
jogszabályoknak mind előzetesen, mind 
pedig a termék teljes életciklusa során 
magas szintű termékbiztonságot kell 
biztosítaniuk, ugyanakkor meg kell 
könnyíteniük a károsultak kárának utólagos 
megtérítését;

D. mivel az uniós és nemzeti 
jogszabályoknak mind előzetesen, mind 
pedig a termék teljes életciklusa során 
magas szintű termék- és 
szolgáltatásbiztonságot kell biztosítaniuk, 
ugyanakkor meg kell könnyíteniük a 
károsultak kárának utólagos megtérítését;

Or. ro

Módosítás 14
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel a mesterséges intelligencia 
technológiai fejlesztésének 
emberközpontúnak kell maradnia, és a 
mesterséges intelligenciát használó 
termékeknek és alkalmazásoknak hozzá 
kell járulniuk az emberi növekedéshez és 
a jó életminőséghez;

Or. en

Módosítás 15
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
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intelligencia különböző szinteken 
alkalmazható a járművekben, és jelentős 
hatással van azok autonómiájára, 
következésképpen pedig a polgári jogi 
felelősségre is;

intelligencia különböző szinteken 
alkalmazható a járművekben és a 
közlekedési infrastruktúrában, és jelentős 
hatással van azok autonómiájára, 
következésképpen pedig a polgári jogi 
felelősségre is; kéri, hogy az egész Unióra 
kiterjedően, egyértelműen határozzák meg 
a mesterségesintelligencia-szoftvert 
futtató valamennyi jármű- és 
infrastruktúratípust, valamint a megfelelő 
kockázati besorolást, amely támogatja a 
felelősségi mechanizmust a felelősségi 
kérdések tisztázásában.

Or. en

Módosítás 16
Robert Roos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia különböző szinteken 
alkalmazható a járművekben, és jelentős 
hatással van azok autonómiájára, 
következésképpen pedig a polgári jogi 
felelősségre is;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciát az automatizált vezetési 
rendszerek autonómiájának különböző 
szintjein használják a járművekben, 
amelyek a járművezető általi teljes 
irányítástól a teljes autonómiáig 
terjednek, és hogy minél nagyobb fokú az 
automatizált vezetési rendszerek 
autonómiája, a járművezető polgári jogi 
felelőssége annál inkább áttevődik más 
felekre;

Or. en

Módosítás 17
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia különböző szinteken 
alkalmazható a járművekben, és jelentős 
hatással van azok autonómiájára, 
következésképpen pedig a polgári jogi 
felelősségre is;

1. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia különböző szinteken 
alkalmazható a közlekedési 
infrastruktúrában és a közlekedési 
módokban, és jelentős hatással van azok 
autonómiájára, következésképpen pedig a 
polgári jogi felelősségre is;

Or. en

Módosítás 18
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki a közlekedésben használt 
mesterségesintelligencia-alkalmazásokra 
vonatkozó uniós szintű polgári jogi 
felelősségi mechanizmust a felelősség 
megállapításához szükséges egyértelmű 
kritériumok meghatározása céljából, hogy 
elkerülhető legyen a kontraproduktív, 
széttagolt, eseti megközelítés az egyes 
tagállamokban.

Or. en

Módosítás 19
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazat azon ágazatok egyike, ahol az 
emberi biztonságot, egészséget vagy életet 
fenyegető kockázatok magasabbak, ezért 
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úgy véli, hogy különleges felelősségi 
szabályokat kell alkalmazni a lehető 
legmagasabb szintű biztonsági és védelmi 
előírások biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 20
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hogy a mesterséges 
intelligenciának blokkláncot és megosztott 
könyvelési technológiákat is magában kell 
foglalnia a tranzakciók, a kommunikáció 
és az információmegosztás szempontjából 
vett fontosságuk miatt;

Or. en

Módosítás 21
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a biztonság 
kiemelkedően fontos a közlekedési 
ágazatban, és hogy a biztonság és a 
felelősség az érem két oldalát jelentik;

Or. en

Módosítás 22
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Ondřej 
Kovařík, Caroline Nagtegaal
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy a közlekedési 
ágazat évtizedek óta integrál mesterséges 
intelligencián alapuló technológiákat, 
különös tekintettel a vasútüzemeltetés 
automatizálásának bevezetésére, többek 
között városi területeken, ahol a teljesen 
automatizált, járművezető nélküli üzemek 
növelték a rendszer rendelkezésre állását, 
a hálózati kapacitást és a működési 
hatékonyságot;

Or. en

Módosítás 23
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az automatizált 
funkciók közép- és hosszú távon jelentős 
biztonsági javulást eredményezhetnek; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható logisztikai 
láncok tervezésére és irányítására, valamint 
a hatékonyság, az ellenálló képesség, a 
megbízhatóság és a rugalmasság 
növelésére is;

2. hangsúlyozza, hogy az automatizált 
funkciók közép- és hosszú távon jelentős 
biztonsági javulást és nem kívánt 
következményeket (pl. kiberbiztonság, 
adatvédelem) eredményezhetnek; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható logisztikai 
láncok tervezésére és irányítására, valamint 
a hatékonyság, az ellenálló képesség, a 
megbízhatóság, a fenntarthatóság és a 
rugalmasság növelésére is;

Or. en

Módosítás 24
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az automatizált 
funkciók közép- és hosszú távon jelentős 
biztonsági javulást eredményezhetnek; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható logisztikai 
láncok tervezésére és irányítására, valamint 
a hatékonyság, az ellenálló képesség, a 
megbízhatóság és a rugalmasság 
növelésére is;

2. hangsúlyozza, hogy az automatizált 
funkciók közép- és hosszú távon jelentős 
biztonsági javulást eredményezhetnek; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható logisztikai 
láncok tervezésére és irányítására, valamint 
a hatékonyság, az ellenálló képesség, a 
megbízhatóság és a rugalmasság 
növelésére is. Az automatizálás különböző 
szintjeinek együttes létezése kihívást 
jelent;

Or. en

Módosítás 25
Tilly Metz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az automatizált 
funkciók közép- és hosszú távon jelentős 
biztonsági javulást eredményezhetnek; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható logisztikai 
láncok tervezésére és irányítására, 
valamint a hatékonyság, az ellenálló 
képesség, a megbízhatóság és a 
rugalmasság növelésére is;

2. hangsúlyozza, hogy az automatizált 
funkciók közép- és hosszú távon jelentős 
biztonsági javulást eredményezhetnek; 
megjegyzi, hogy a mesterséges 
intelligencia felhasználható logisztikai és 
blokkláncok tervezésére és irányítására, 
valamint a hatékonyság, az ellenálló 
képesség, a megbízhatóság és a 
rugalmasság növelésére is;

Or. en

Módosítás 26
Tilly Metz

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli azokat a kockázatokat, 
amelyek a (hagyományos és önvezetésű 
járművekkel bonyolított) vegyes 
forgalommal függnek össze, amelyről 
bebizonyosodott, hogy a legnagyobb 
baleseti kockázattal jár, ezért köz- és 
magánforrásokból megvalósuló további 
kutatást és fejlesztést és több tesztelést 
igényel a termékbiztonság és ennek 
eredményeként a közúti 
közlekedésbiztonság fokozása érdekében, 
és nem utolsósorban a további fejlesztést 
elősegítő konkrét adatok biztosítása, 
valamint a polgári jogi felelősség 
szabályainak kiigazítása céljából is;

Or. en

Módosítás 27
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy az intelligens 
városok mesterséges intelligencia alapú 
rendszerek révén irányítják majd a 
forgalmat, folyamatosan kommunikálva a 
járművekkel, drónokkal, automatizált 
gépekkel és infrastruktúrával; alapvető 
fontosságúnak tartja, hogy a mesterséges 
intelligencia új polgári jogi felelősségi 
rendszerét az infrastruktúra és az összes 
járműkategória közötti új digitális 
kommunikációból eredő valamennyi 
lehetséges kockázat figyelembevételével 
tervezzék meg.

Or. en

Módosítás 28
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Josianne Cutajar

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a figyelmet a pilóta nélküli 
légi járművek (UAV-k) egyre gyakoribb 
kereskedelmi célú használatára, ideértve 
többek között a megfigyelést, a helyszíni 
ellenőrzést, a fényképezést és a 
csomagszállítást; megjegyzi, hogy a 
használat ilyen növekedése, különösen 
városi területeken, folyamatos tesztnek 
fogja alávetni az érvényes polgári jogi 
felelősségi rendszert.

Or. en

Módosítás 29
Tilly Metz

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy a meglévő 
szabályozási hiányosságok és 
elégtelenségek kiküszöbölésének 
lehetséges megoldása lehet az önvezető 
járművek által okozott károkra vonatkozó 
no-fault (nem felróhatósági) elven 
működő biztosítási rendszer kereteinek 
létrehozása vagy a gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló irányelv 
esetleges újraértékelése;

Or. en

Módosítás 30
Tilly Metz

Véleménytervezet
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3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
különböző alkatrészek gyártói, a 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának fontosságát;

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
különböző alkatrészek gyártói, a 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának fontosságát, hogy 
biztosítani lehessen többek között a lehető 
legjobb termékbiztonságot, valamint a 
kockázatok, felelősségek és 
kötelezettségek megfelelő megosztását az 
üzemeltetéshez szükséges szoftverek 
hibáival, a hálózati hibákkal és a 
programozási döntésekkel kapcsolatos 
kockázatokkal és externáliákkal 
összefüggésben is, amelyek jelenleg nem 
megfelelően lefedettek;

Or. en

Módosítás 31
Robert Roos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
különböző alkatrészek gyártói, a 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának fontosságát;

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
különböző alkatrészek gyártói, a 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának fontosságát; 
hangsúlyozza, hogy végeredményben egy 
természetes személynek kell felelnie az 
algoritmusért, amely a magas 
automatizáltsági szintű járművek etikai 
döntéseit vezérli;

Or. en
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Módosítás 32
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
különböző alkatrészek gyártói, a 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának fontosságát;

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
különböző alkatrészek gyártói, a 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának, valamint a fogyasztói 
jogok védelmének és annak fontosságát, 
hogy a fogyasztók pontosan tudják, kivel 
kell kapcsolatba lépniük; 

Or. ro

Módosítás 33
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
különböző alkatrészek gyártói, a 
szolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának fontosságát;

3. hangsúlyozza a szoftverfejlesztők, a 
gyártók, a szolgáltatók, az 
adatszolgáltatók, az üzemeltetők és a 
végfelhasználók közötti 
felelősségmegosztás egyértelmű 
meghatározásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 34
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
191. cikkében foglalt elővigyázatossági 
elvnek a kockázatelemzésben és a 
kockázatkezelésben játszott alapvető 
szerepét; kéri ezen elv tiszteletben tartását, 
hogy biztosítani lehessen a polgárok, a 
fogyasztók és a felhasználók legmagasabb 
szintű védelmét a 
mesterségesintelligencia-rendszereknek a 
magas kockázatú ágazatokban történő 
bevezetésekor.

Or. en

Módosítás 35
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek nem 
károsíthatják és nem sérthetik az emberek 
testi és lelki épségét; kéri ezért, hogy a 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
legyenek műszakilag stabilak, hogy ne 
lehessen őket ártalmas célokra használni;

Or. en

Módosítás 36
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a 
végfelhasználóknak megfelelő 



AM\1205188HU.docx 19/36 PE652.306v01-00

HU

információkat és utasításokat kell 
kapniuk a mesterséges intelligenciát 
tartalmazó termékek használatához;

Or. ro

Módosítás 37
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség; 
emlékeztet arra, hogy a magas kockázatú 
közlekedési ágazatokban a 
mesterségesintelligencia-alkalmazásokra 
vonatkozó kötelező jogi követelményekre 
van szükség az Európai Bizottság 
mesterséges intelligenciáról szóló fehér 
könyvében1a foglaltak szerint; 
hangsúlyozza, hogy ezeket a 
követelményeket össze kell hangolni az 
EU-n belül, hogy a felhasználok számára 
a legmagasabb szintű termékbiztonságot 
és minimális szintű kockázatot lehessen 
biztosítani a mesterségesintelligencia-
rendszerek üzemeltetése során.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/co
mmission-white-paper-artificial-
intelligence-feb2020_hu.pdf.

Or. en

Módosítás 38
Henna Virkkunen
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
kockázatalapú megközelítésre van szükség; 
megjegyzi, hogy e megközelítésnek nem 
egyes ágazatok, például a közlekedés, 
magas kockázatú mesterséges 
intelligenciát alkalmazó ágazatként való 
előzetes megjelölésén, hanem a 
területspecifikus és technológiai 
szempontból semleges értékeléseken kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 39
Sara Cerdas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség; 
hangsúlyozza továbbá az adatvédelem 
megfelelő megközelítésének 
szükségességét; 

Or. pt

Módosítás 40
Tilly Metz

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség;

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség; 
a feltöréssel és a kiberbűnözéssel 
kapcsolatos kockázatokat megfelelő 
módon kezelni kell

Or. en

Módosítás 41
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligenciához kapcsolódó, magas 
kockázati profilú alkalmazások esetében az 
automatizálás szintjétől függő, 
kockázatalapú megközelítésre van szükség;

4. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a mesterséges intelligenciához 
kapcsolódó, magas kockázati profilú 
alkalmazások esetében az automatizálás 
szintjétől függő, kockázatalapú 
megközelítésre és a rendszer öntanulására 
van szükség;

Or. en

Módosítás 42
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az áldozatok gyors 
kártalanításának szükségességét, 
függetlenül a felelősségi lánctól. Az 
elsődleges célnak az áldozatokról való 
gondoskodás és kártalanításuk lehetővé 
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tételének kell lennie, különösen, ha a 
felelősség megállapítása hosszú időt vesz 
igénybe.

Or. en

Módosítás 43
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azt az ajánlást teszi, hogy ha 
mesterséges intelligenciával felszerelt 
tényleges termék vagy szolgáltatás felett az 
üzemeltető nagyobb fokú ellenőrzést 
gyakorol, mint annak tulajdonosa vagy 
felhasználója, akkor az üzemeltető van a 
legjobb helyzetben a kockázatok 
kezelésére, ezért neki kell a felelősséget 
viselnie; megjegyzi, hogy az egyes 
kötelezettségeknek a kockázat kezelésére 
legalkalmasabb helyzetben lévő szereplőre 
kell hárulniuk;

5. azt az ajánlást teszi, hogy ha 
mesterséges intelligenciával felszerelt 
tényleges termék vagy szolgáltatás felett az 
üzemeltető nagyobb fokú ellenőrzést 
gyakorol, mint annak tulajdonosa vagy 
felhasználója, akkor az üzemeltető van a 
legjobb helyzetben a kockázatok 
kezelésére, ezért neki kell a felelősséget 
viselnie; megjegyzi, hogy az egyes 
kötelezettségeknek a kockázat kezelésére 
legalkalmasabb helyzetben lévő szereplőre 
kell hárulniuk; hangsúlyozza, hogy a 
mesterséges intelligencián alapuló 
árufuvarozási és személyszállítási 
szolgáltatások fejlesztésének alapelvei a 
fogyasztó hozzájárulása és névtelensége, a 
kontaktkövető alkalmazások kötelező 
jellegű használata nélkül; ezért 
felhasználóalapú 
mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat 
szorgalmaz; sürgeti a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki eszközöket e szolgáltatások 
tanúsítására a káros kontaktkövető 
alkalmazások elterjedésének 
megakadályozása érdekében;

Or. en

Módosítás 44
Maria Grapini
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. azt az ajánlást teszi, hogy ha 
mesterséges intelligenciával felszerelt 
tényleges termék vagy szolgáltatás felett az 
üzemeltető nagyobb fokú ellenőrzést 
gyakorol, mint annak tulajdonosa vagy 
felhasználója, akkor az üzemeltető van a 
legjobb helyzetben a kockázatok 
kezelésére, ezért neki kell a felelősséget 
viselnie; megjegyzi, hogy az egyes 
kötelezettségeknek a kockázat kezelésére 
legalkalmasabb helyzetben lévő szereplőre 
kell hárulniuk;

5. azt az ajánlást teszi, hogy ha 
mesterséges intelligenciával felszerelt 
tényleges termék vagy szolgáltatás felett az 
üzemeltető nagyobb fokú ellenőrzést 
gyakorol, mint annak tulajdonosa vagy 
felhasználója, akkor az üzemeltető van a 
legjobb helyzetben a kockázatok 
kezelésére, ezért neki kell 
elszámoltathatónak lennie; megjegyzi, 
hogy az egyes kötelezettségeknek a 
kockázat kezelésére legalkalmasabb 
helyzetben lévő szereplőre kell hárulniuk;

Or. ro

Módosítás 45
Cláudia Monteiro de Aguiar

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy az e 
technológiákat használó uniós polgárok 
és vállalkozások védelme megköveteli a 
különböző részt vevő felek felelősségének 
figyelembevételét, függetlenül attól, hogy 
ezek a szervezetek uniós székhelyű 
szervezetek-e (területen kívüli hatály).

Or. en

Módosítás 46
Tilly Metz

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a balesetek 
károsultjai számára a jogorvoslat 
megkönnyítése, valamint a jelenlegi 
perköltségek növekedésének elkerülése 
érdekében a jelenlegivel azonos szintű 
termékbiztonságot kell garantálni; el kell 
kerülni továbbá a jogbiztonság hiányát 
különösen azon vállalkozások esetében, 
amelyek termékeiket az EU-ban és 
világszerte forgalmazzák;

6. hangsúlyozza, hogy a balesetek 
károsultjai számára a jogorvoslat 
megkönnyítése, valamint a jelenlegi 
perköltségek növekedésének elkerülése 
érdekében legalább a jelenlegivel azonos 
szintű termékbiztonságot kell garantálni, 
figyelembe véve az EU „zéró elképzelés” 
célját is; el kell kerülni továbbá a 
jogbiztonság hiányát különösen azon 
vállalkozások esetében, amelyek 
termékeiket az EU-ban és világszerte 
forgalmazzák; és e tekintetben kitart 
amellett, hogy a felelősség ne legyen 
korlátozható a megtérítendő kár jellegére 
és mértékére tekintettel, hogy az 
áldozatoknak megfelelő védelmet lehessen 
biztosítani

Or. en

Módosítás 47
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a balesetek 
károsultjai számára a jogorvoslat 
megkönnyítése, valamint a jelenlegi 
perköltségek növekedésének elkerülése 
érdekében a jelenlegivel azonos szintű 
termékbiztonságot kell garantálni; el kell 
kerülni továbbá a jogbiztonság hiányát 
különösen azon vállalkozások esetében, 
amelyek termékeiket az EU-ban és 
világszerte forgalmazzák;

6. hangsúlyozza, hogy a balesetek 
károsultjai számára a jogorvoslat 
megkönnyítése, valamint a jelenlegi 
perköltségek növekedésének elkerülése 
érdekében a legmagasabb szintű 
termékbiztonságot kell garantálni; el kell 
kerülni továbbá a jogbiztonság hiányát 
különösen azon vállalkozások esetében, 
amelyek termékeiket az EU-ban és 
világszerte forgalmazzák; emlékeztet arra, 
hogy a jelenlegi termékbiztonsági 
előírások értelmében a gyártó marad a 
felelős az ellenkező bizonyításáig, és a 
bizonyítás terhe a gyártóra hárul; 
hangsúlyozza, hogy ezt az elvet a 
mesterségesintelligencia-termékekre is 
alkalmazni kell;
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Or. en

Módosítás 48
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a balesetek 
károsultjai számára a jogorvoslat 
megkönnyítése, valamint a jelenlegi 
perköltségek növekedésének elkerülése 
érdekében a jelenlegivel azonos szintű 
termékbiztonságot kell garantálni; el kell 
kerülni továbbá a jogbiztonság hiányát 
különösen azon vállalkozások esetében, 
amelyek termékeiket az EU-ban és 
világszerte forgalmazzák;

6. hangsúlyozza, hogy a balesetek 
károsultjai számára a jogorvoslat 
megkönnyítése, valamint a jelenlegi 
perköltségek növekedésének elkerülése 
érdekében legalább a jelenlegivel azonos 
szintű termékbiztonságot kell garantálni; el 
kell kerülni továbbá a jogbiztonság hiányát 
különösen azon vállalkozások esetében, 
amelyek termékeiket az EU-ban és 
világszerte forgalmazzák;

Or. en

Módosítás 49
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy az online közvetítő 
szolgáltatások üzleti felhasználói 
tekintetében alkalmazandó tisztességes és 
átlátható feltételek előmozdításáról szóló 
rendeletre irányuló javaslat 
(COM/2018/238 final) előremutató lépés a 
digitális szolgáltatások piacán 
nagyvállalatokkal versenyező és szintén 
mesterséges intelligenciát bevezető kkv-k 
számára biztosított méltányos és egyenlő 
versenyfeltételek irányában, valamint kéri 
annak kiegészítését, miután naprakésszé 
tették és összehangolták az új digitális 
stratégiával, amelyet a Bizottság az 
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Európa digitális jövőjének 
megtervezéséről szóló 2020. február 19-i 
közleményében (COM(2020)67 final) 
határozott meg;

Or. en

Módosítás 50
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a közlekedési 
rendszerek és járművek tekintetében az 
automatizáltság és a mesterséges 
intelligencia integráltsági szintje ellenére 
mindig természetes és jogi személyeknek 
kell viselniük a felelősséget a jogbiztonság 
biztosítása, valamint a beruházások és a 
technológia megfelelő bevezetésének 
ösztönzése érdekében;

Or. en

Módosítás 51
Robert Roos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a járművezetők mindig teljes 
mértékben tisztában legyenek a jármű 
automatizáltságának fokával és saját 
felelősségük mértékével: a járművezetőket 
tájékoztatni kell járművük mesterséges 
intelligenciát használó rendszereiről és az 
ilyen rendszerek kapcsolódó korlátairól, 
például azok aktiválásáról, deaktiválásáról, 

7. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a járművezetők mindig teljes 
mértékben tisztában legyenek a jármű 
automatizáltságának fokával és saját 
felelősségük mértékével: a járművezetőket 
tájékoztatni kell járművük mesterséges 
intelligenciát használó rendszereiről és az 
ilyen rendszerek kapcsolódó korlátairól, 
például azok aktiválásáról, deaktiválásáról, 
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meghibásodásáról; ezenkívül a 
járműfedélzeti funkcióknak rendszeresen 
emlékeztetniük kell a járművezetőt arra, 
hogy ő a felelős a jármű állapotának 
nyomon követéséért;

meghibásodásáról; ezenkívül a 
járműfedélzeti funkcióknak rendszeresen 
emlékeztetniük kell a járművezetőt arra, 
hogy ő a felelős a jármű állapotának 
nyomon követéséért; hangsúlyozza, hogy a 
járművezetőket nem lehet felelősségre 
vonni, ha az automatizált vezetéstámogató 
rendszerek hibáznak, és ha megállapítást 
nyer, hogy a járművezetők jogszerűen 
használták ezeket a rendszereket. 

Or. en

Módosítás 52
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a járművezetők mindig teljes 
mértékben tisztában legyenek a jármű 
automatizáltságának fokával és saját 
felelősségük mértékével: a járművezetőket 
tájékoztatni kell járművük mesterséges 
intelligenciát használó rendszereiről és az 
ilyen rendszerek kapcsolódó korlátairól, 
például azok aktiválásáról, deaktiválásáról, 
meghibásodásáról; ezenkívül a 
járműfedélzeti funkcióknak rendszeresen 
emlékeztetniük kell a járművezetőt arra, 
hogy ő a felelős a jármű állapotának 
nyomon követéséért;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a járművezetők mindig teljes 
mértékben tisztában legyenek a jármű 
automatizáltságának fokával és saját 
felelősségük mértékével: a járművezetőket 
tájékoztatni kell járművük mesterséges 
intelligenciát használó rendszereiről és az 
ilyen rendszerek kapcsolódó korlátairól, 
például azok aktiválásáról, deaktiválásáról, 
meghibásodásáról; ezenkívül a 
járműfedélzeti funkcióknak rendszeresen 
emlékeztetniük kell a járművezetőt arra, 
hogy ő a felelős a jármű állapotának 
nyomon követéséért, valamint 
egyértelműen figyelmeztetniük kell a 
járművezetőt a mesterségesintelligencia-
rendszerek korlátainak elérésére;

Or. en

Módosítás 53
Maria Grapini
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a járművezetők mindig teljes 
mértékben tisztában legyenek a jármű 
automatizáltságának fokával és saját 
felelősségük mértékével: a járművezetőket 
tájékoztatni kell járművük mesterséges 
intelligenciát használó rendszereiről és az 
ilyen rendszerek kapcsolódó korlátairól, 
például azok aktiválásáról, deaktiválásáról, 
meghibásodásáról; ezenkívül a 
járműfedélzeti funkcióknak rendszeresen 
emlékeztetniük kell a járművezetőt arra, 
hogy ő a felelős a jármű állapotának 
nyomon követéséért;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a járművezetők megfelelően 
képzettek legyenek és mindig teljes 
mértékben tisztában legyenek a jármű 
automatizáltságának fokával és saját 
felelősségük mértékével: a járművezetőket 
tájékoztatni kell járművük mesterséges 
intelligenciát használó rendszereiről és az 
ilyen rendszerek kapcsolódó korlátairól, 
például azok aktiválásáról, deaktiválásáról, 
meghibásodásáról; ezenkívül a 
járműfedélzeti funkcióknak rendszeresen 
emlékeztetniük kell a járművezetőt arra, 
hogy ő a felelős a jármű állapotának 
nyomon követéséért;

Or. ro

Módosítás 54
Kateřina Konečná

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy az adatvédelmi és 
a magánélet védelmére vonatkozó 
jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása 
mellett eseményrögzítő eszközöket kell 
telepíteni súlyos balesetek esetén történő 
használatra;

8. megjegyzi, hogy az adatvédelmi és 
a magánélet védelmére vonatkozó 
jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása 
mellett eseményrögzítő eszközöket kell 
telepíteni súlyos balesetek esetén történő 
használatra; ezek az eseményrögzítő 
eszközök semmilyen körülmények között 
sem lehetnek állandó követési 
rendszerként használhatók, illetve azokat 
nem lehet állandó követési rendszerként 
felhasználni, ezért az összegyűjtött 
adatokat a meghatározott és szigorúan 
behatárolt időn belül törölni kell;

Or. en
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Módosítás 55
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. megjegyzi, hogy az adatvédelmi és 
a magánélet védelmére vonatkozó 
jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása 
mellett eseményrögzítő eszközöket kell 
telepíteni súlyos balesetek esetén történő 
használatra;

8. megjegyzi, hogy az adatvédelmi és 
a magánélet védelmére vonatkozó 
jogszabályok teljes körű tiszteletben tartása 
mellett olyan eseményrögzítő technológiát 
kell telepíteni súlyos balesetek esetén 
történő használatra, amely lehetővé teszi a 
termék fejlesztését befolyásoló döntések 
természetes személyre történő 
visszavezetését, meghatározva a 
felelősséget.

Or. en

Módosítás 56
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy az adattárolás, 
-megosztás és -kezelés kulcsszerepet fog 
játszani a mesterséges intelligencia 
mobilitásban történő alkalmazásában, az 
adatvédelemre és a magánélet védelmére 
vonatkozó jogszabályok teljes tiszteletben 
tartása mellett; megjegyzi, hogy a váratlan 
események számának minimálisra 
csökkentése érdekében korszerű 
alapinfrastruktúrára, egy intelligens 
közlekedési rendszerre van szükség, amely 
naprakész, egyértelmű és értelmezhető 
adatok alapján működő 
mesterségesintelligencia-szoftverrel 
kommunikál a mobilitásban; üdvözli az 
Európai Bizottság adatstratégiáját és 
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annak mobilitási adatterét2a.
_________________
2a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:5202
0DC0066&qid=1591087231232&from=H
U.

Or. en

Módosítás 57
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felszólít annak további elemzésére, 
hogy a járművek automatizált funkcióira 
tekintettel szükség van-e az európai vezetői 
engedélyekről szóló irányelv módosítására;

9. felszólít annak további elemzésére, 
hogy a járművek automatizált funkcióira 
tekintettel szükség van-e az európai vezetői 
engedélyekről szóló irányelv módosítására; 
sürgeti továbbá a Bizottságot, hogy 
időszakosan értékelje a közlekedésre 
vonatkozó európai szabályozási keretet 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
jobban illeszkedjen a 
mesterségesintelligencia-technológiák 
integrációjával kapcsolatos biztonsági és 
felelősséget érintő kihívásokhoz;

Or. en

Módosítás 58
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Pierre Karleskind, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. úgy véli, hogy az 
emberközpontúságnak kell képeznie a 
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közlekedés automatizálására és a 
mesterséges intelligencia közlekedésbe 
történő integrálására vonatkozó 
szabályozási keret frissítésének és 
fejlesztésének alapját;

Or. en

Módosítás 59
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 60
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy az automatizált 
járművek változó jelzések és feltételek 
mellett működnek; felszólít ezért a digitális 
térképek rendszeres, az úthálózatra 

11. megjegyzi, hogy a személyzet 
nélküli rendszerek közlekedési hálózatba, 
így például az automatizált járművek 
szárazföldi infrastruktúrába és a pilóta 
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vonatkozó kötelező minimális 
információkat is tartalmazó aktualizálására;

nélküli légijármű-rendszerek légtérbe 
történő sikeres integrálása számos változó 
jelzéstől és feltételtől függ; felszólít ezért a 
digitális térképek rendszeres, az úthálózatra 
vonatkozó kötelező minimális 
információkat is tartalmazó aktualizálására, 
és az U-space megfelelő fejlesztésére és 
kiépítésére;

Or. en

Módosítás 61
Maria Grapini

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy az automatizált 
járművek változó jelzések és feltételek 
mellett működnek; felszólít ezért a digitális 
térképek rendszeres, az úthálózatra 
vonatkozó kötelező minimális 
információkat is tartalmazó aktualizálására;

11. megjegyzi, hogy az automatizált 
járművek változó jelzések és feltételek 
mellett működnek; felszólít ezért a digitális 
térképek rendszeres, az úthálózatra és az 
esetlegesen felmerülő veszélyekre vagy 
akadályokra vonatkozó kötelező minimális 
információkat is tartalmazó aktualizálására;

Or. ro

Módosítás 62
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. megjegyzi, hogy az automatizált 
járművek változó jelzések és feltételek 
mellett működnek; felszólít ezért a digitális 
térképek rendszeres, az úthálózatra 
vonatkozó kötelező minimális 
információkat is tartalmazó aktualizálására;

11. megjegyzi, hogy az automatizált 
járművek változó jelzések és feltételek 
mellett működnek; felszólít ezért a digitális 
térképek, a forgalomirányító rendszerek és 
az adatok megosztására vonatkozó 
szabályok rendszeres, az úthálózatra 
vonatkozó kötelező minimális 
információkat is tartalmazó aktualizálására;
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Or. en

Módosítás 63
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, 
Pierre Karleskind, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia az adatgazdaság egyik 
legfontosabb alkalmazása; emlékeztet 
arra, hogy a mesterséges intelligencián 
alapuló rendszerek nagymértékben 
függnek az adatoktól, és az adatok 
pontosságán és relevanciáján alapulnak; 
felkéri ezért a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a hibás adatok biztonsági 
kockázatainak kezelésére vonatkozó 
követelmények uniós termékbiztonsági 
jogszabályokba történő beépítésének 
lehetőségét;

Or. en

Módosítás 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. hangsúlyozza, hogy garantálni kell 
a mesterségesintelligencia-
szolgáltatásokkal kapcsolatosan meglévő 
regionális és helyi hatásköröket, és hogy a 
bejelentési-cselekvési rendszereknek a 
szubszidiaritás elvén kell alapulniuk, ezért 
el kell ismerniük az ilyen típusú 
hatásköröket annak biztosítása érdekében, 
hogy a regionális közigazgatási hatóságok 
ne veszítsenek el hatásköröket;
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Or. en

Módosítás 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
11 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11b. úgy véli, hogy a mesterséges 
intelligenciának fenntartható módon 
tiszteletben kell tartania a környezetet, 
valamint elő kell mozdítania a kutatásokat 
az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak 
elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 66
Tilly Metz

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő iránymutatásokat a nemzeti szintű 
széttagolt szabályozási megközelítések 
elkerülése érdekében, figyelembe véve a 
termékfelelősségről szóló irányelvet és a 
nemzeti felelősségi rendszereket.

12. felszólítja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg egy, a különböző tagállami 
szabályozó hatóságokból álló uniós szerv 
létrehozásának lehetőségét, amely európai 
szintű felügyeletet biztosít és 
intézkedéseket javasol a Bizottságnak, ha 
a felelősségi szabályok nem egyértelműek 
vagy kiigazításra szorulnak, illetve ha a 
közlekedésben használt 
mesterségesintelligencia-rendszerek 
alapvető jogokat sértenek; kéri továbbá a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
iránymutatásokat a nemzeti szintű 
széttagolt szabályozási megközelítések 
elkerülése érdekében, figyelembe véve a 
termékfelelősségről szóló irányelvet és a 
nemzeti felelősségi rendszereket.
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Or. en

Módosítás 67
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő iránymutatásokat a nemzeti szintű 
széttagolt szabályozási megközelítések 
elkerülése érdekében, figyelembe véve a 
termékfelelősségről szóló irányelvet és a 
nemzeti felelősségi rendszereket.

12. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő iránymutatásokat a nemzeti szintű 
széttagolt szabályozási megközelítések 
elkerülése érdekében, figyelembe véve a 
termékfelelősségről szóló irányelvet és a 
meglévő nemzeti felelősségi rendszereket; 
hangsúlyozza, hogy az említett 
széttagoltság rendkívül károsan hat majd 
e technológiák fejlesztésére, valamint az 
uniós vállalkozások és kkv-k 
versenyképességére.

Or. en

Módosítás 68
Sara Cerdas

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő iránymutatásokat a nemzeti szintű 
széttagolt szabályozási megközelítések 
elkerülése érdekében, figyelembe véve a 
termékfelelősségről szóló irányelvet és a 
nemzeti felelősségi rendszereket.

12. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő iránymutatásokat a nemzeti szintű 
széttagolt szabályozási megközelítések 
elkerülése érdekében, figyelembe véve a 
termékfelelősségről szóló irányelvet és a 
nemzeti felelősségi rendszereket. 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
valamennyi tagállam fogadjon el egy 
egységes európai politikát.

Or. pt
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Módosítás 69
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. felhívja a figyelmet a mesterséges 
intelligenciát alkalmazó járművekben a 
fogyatékossággal élő és csökkent 
mozgásképességű személyek számára rejlő 
hatalmas lehetőségre, amely fokozza az 
egyéni közúti közlekedésben való 
részvételüket és javítja életminőségüket; 
hangsúlyozza, hogy a 
mesterségesintelligencia-termékekre 
vonatkozó uniós polgári jogi felelősségi 
rendszer keretében magas szintű 
ellenőrzésre van szükség a 
fogyatékossággal élő és csökkent 
mozgásképességű személyek 
biztonságának garantálása érdekében.

Or. en

Módosítás 70
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
12 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12b. kéri egy gyártók által fenntartott 
közös kártérítési alap létrehozását, amely 
biztosítja a károk megtérítését, különösen 
a mesterséges intelligenciához 
kapcsolódó, magas kockázati profilú 
alkalmazásokkal összefüggésben.

Or. en


