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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 javaslatokat:

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

– tekintettel a termékfelelősségről szóló 85/374/EGK irányelvre,

– 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 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;

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; 

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;

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

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

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

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 
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kötelezettségeknek a kockázat kezelésére legalkalmasabb helyzetben lévő szereplőre 
kell hárulniuk;

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;

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;

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;

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

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;

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;

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.


