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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
(2020/2015(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač į jos 4, 16, 26, 
114 ir 118 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Berno konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės 
teisėkūros1 ir Komisijos geresnio reglamentavimo gaires (COM(2015)0215),

– atsižvelgdamas į Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) autorių teisių 
sutartį, PINO atlikimų ir fonogramų sutartį ir 2020 m. gegužės 29 d. peržiūrėtą PINO 
klausimų dokumentą dėl intelektinės nuosavybės politikos ir dirbtinio intelekto 
politikos, 

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
(ES) 2019/790 dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, 
kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB2,

– atsižvelgdamas į 1996 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/9/EB 
dėl duomenų bazių teisinės apsaugos3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos4,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2016/943 dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių 
paslapčių) apsaugos nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 
2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo6,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB7,

1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
2 OL L 130, 2019 5 17, p. 92.
3 OL L 77, 1996 3 27, p. 20.
4 OL L 111, 2009 5 5, p. 16.
5 OL L 157, 2016 6 15, p. 1.
6 OL L 172, 2019 6 26, p. 56.
7 OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų8,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų 
sąžiningumo ir skaidrumo didinimo9,

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos baltąją knygą „Dirbtinis intelektas. 
Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“ (COM(2020)0065),

– atsižvelgdamas į Komisijos įsteigtos Aukšto lygio ekspertų grupės dirbtinio intelekto 
klausimais darbą,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus „Europos duomenų strategija“ 
(COM(2020)0066) ir „Nauja Europos pramonės strategija“ (COM(2020)0102),

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio mėn. Europos patentų tarnybos ekspertizės gaires,

– atsižvelgdamas į Jungtinio tyrimų centro ir jo Naujų technologijų tyrimų instituto 
Skaitmeninės ekonomikos darbo dokumentą 2016/05 „Interneto platformų ekonominės 
politikos perspektyva“,

– atsižvelgdamas į 2019–2024 m. kadencijos Europos Komisijos politines gaires 
„Daugiau siekianti Sąjunga. Mano Europos darbotvarkė“,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl robotikai taikomų civilinės teisės nuostatų10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo 
komiteto bei Kultūros ir švietimo komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9-0176/2020),

A. kadangi Sąjungos intelektinės nuosavybės teisės aktais siekiama užtikrinti inovacijų ir 
kūrybiškumo skatinimą ir galimybes įgyti žinių ir informacijos;

B. kadangi SESV 118 straipsnyje numatyta, jog Sąjungos teisės aktų leidėjas nustato 
Europos intelektinės nuosavybės teisių kūrimo priemones, kad būtų užtikrinta vienoda 
tokių teisių apsauga visoje Sąjungoje; kadangi bendroji rinka sudaro sąlygas didesniam 
ekonomikos augimui, kad būtų užtikrinta Sąjungos piliečių gerovė;

C. kadangi naujausia dirbtinio intelekto ir panašių besiformuojančių technologijų plėtra yra 
didelė technologinė pažanga, dėl kurios Sąjungos piliečiams, įmonėms, viešojo 
administravimo institucijoms, kūrėjams ir gynybos sektoriui atsiranda naujų galimybių 

8 OL L 303, 2018 11 28, p. 59.
9 OL L 186, 2019 7 11, p. 57.
10 OL C 252, 2018 7 18, p. 239.
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ir iššūkių;

D. kadangi dirbtinio intelekto technologijos gali apsunkinti intelektinės nuosavybės teisių 
atsekamumą ir jų taikymą dirbtinio intelekto sukurtiems kūriniams, taip užkertant kelią 
užtikrinti teisingą atlygį žmonėms kūrėjams, kurių originalia kūryba tokios 
technologijos naudojasi kaip žaliava;

E. kadangi siekiant, kad Sąjunga taptų pasauline dirbtinio intelekto technologijų srities 
lydere, turi būti dedamos pastangos atgauti ir apsaugoti Sąjungos skaitmeninį ir 
pramoninį suverenumą, užtikrinti jos konkurencingumą ir skatinti bei apsaugoti 
inovacijas; taip pat būtina struktūrinė Sąjungos pramonės politikos reforma, kad ji 
galėtų pirmauti dirbtinio intelekto technologijų srityje, kartu gerbiant kultūrų įvairovę; 
kadangi Sąjungos pirmavimas pasaulyje dirbtinio intelekto srityje reikalauja 
veiksmingos ir skaitmeniniam amžiui pritaikytos intelektinės nuosavybės sistemos, 
sudarančios sąlygas novatoriams pateikti rinkai naujus produktus; kadangi siekiant 
apsaugoti Sąjungos patentų sistemą nuo piktnaudžiavimo, kenkiančio novatoriškiems 
dirbtinio intelekto kūrėjams, labai svarbus vaidmuo tenka griežtoms apsaugos 
priemonėms; kadangi norint, kad technologijos ir toliau tarnautų žmonėms ir bendrai 
gerovei, būtinas į žmogų orientuotas požiūris į dirbtinį intelektą, laikantis etikos 
principų ir žmogaus teisių;

F. kadangi Sąjungos lygmuo yra tinkamas lygmuo dirbtinio intelekto technologijų sričiai 
reglamentuoti, kad būtų išvengta bendrosios rinkos susiskaidymo ir skirtingų 
nacionalinių nuostatų ir gairių; kadangi visiškai suderinta Sąjungos reglamentavimo 
sistema dirbtinio intelekto srityje galės tapti normatyviniu standartu tarptautiniu 
lygmeniu; kadangi naujos bendros dirbtinio intelekto sistemoms skirtos taisyklės turėtų 
būti priimtos kaip reglamentai, kuriais visoje Sąjungoje būtų nustatomi vienodi 
standartai; kadangi teisės aktai turi būti pritaikyti ateities reikmėms, siekiant užtikrinti, 
kad jie neatsiliktų nuo sparčios šios technologijos plėtros, ir juos priėmus turi būti 
imamasi tolesnių veiksmų atliekant išsamius poveikio vertinimus; kadangi teisinis 
tikrumas prisideda prie technologinės plėtros, o piliečių pasitikėjimas naujomis 
technologijomis yra labai svarbus šio sektoriaus vystymuisi, nes tai stiprina Sąjungos 
konkurencinį pranašumą; kadangi dėl šios priežasties dirbtinio intelekto 
reglamentavimo sistema turėtų paskatinti pasitikėjimą dirbtinio intelekto saugumu ir 
patikimumu ir užtikrinti pusiausvyrą tarp visuomenės apsaugos ir verslui skirtų paskatų 
investuoti į inovacijas;

G. kadangi dirbtinis intelektas ir susijusios technologijos yra pagrįstos kompiuteriniais 
modeliais ir algoritmais, kurie laikomi matematiniais metodais, kaip apibrėžta Europos 
patentų konvencijoje, todėl kaip tokie negali būti patentuojami; kadangi matematiniai 
metodai ir kompiuterių programos gali būti saugomi patentais pagal Europos patentų 
konvencijos 52 straipsnio 3 dalį, kai jie naudojami kaip dirbtinio intelekto sistemos, 
prisidedančios prie tolesnio techninio poveikio, dalis; kadangi tokios galimos patentinės 
apsaugos poveikis turėtų būti nuodugniai įvertintas;

H. kadangi dirbtinis intelektas ir susijusios technologijos grindžiami kompiuterinių 
programų, kurioms taikoma speciali autorių teisių apsaugos sistema, kūrimu ir 
įgyvendinimu, turint omenyje tai, kad apsauga gali būti taikoma tik kompiuterio 
programos išraiškai, bet ne idėjoms, metodams ir principams, kuriais grindžiamas bet 
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kuris kompiuterio programos elementas;

I. kadangi išduodama vis daugiau patentų, susijusių su dirbtiniu intelektu;

J. kadangi dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų pažangos srityje kyla klausimų dėl 
pačių inovacijų apsaugos ir dėl to, kaip intelektinės nuosavybės teisės taikymo požiūriu 
vertinama naudojant dirbtinį intelektą ir susijusias technologijas gauta medžiaga, turinys 
ar duomenys, kurie gali būti pramonės ar meno kūriniai ir suteikia naujų verslo 
galimybių; kadangi svarbu atskirti padedant dirbtiniam intelektui žmogaus sukurtus 
kūrinius nuo dirbtinio intelekto savarankiškai generuojamų kūrinių;

J. kadangi dirbtinis intelektas ir susijusios technologijos labai priklauso nuo jau 
egzistuojančio turinio ir didelio duomenų kiekio; kadangi skaidresnė ir atvira prieiga 
prie tam tikrų ne asmens duomenų ir duomenų bazių Sąjungoje, ypač MVĮ ir 
startuoliams, taip pat duomenų sąveikumas, kuris riboja susaistymo poveikį, atliks 
esminį vaidmenį spartinant europinio dirbtinio intelekto plėtrą ir remiant Europos 
įmonių konkurencingumą pasauliniu lygmeniu; kadangi renkant asmens duomenis turi 
būti laikomasi pagrindinių teisių ir duomenų apsaugos taisyklių ir būtinas 
diferencijuotas valdymas, visų pirma duomenų valdymo ir duomenų, naudojamų kuriant 
ir diegiant dirbtinio intelekto technologijas, skaidrumo požiūriu, ir tai turi būti daroma 
per visą dirbtiniu intelektu grindžiamos sistemos eksploatavimo ciklą;

1. atkreipia dėmesį į Europos Komisijos baltąją knygą „Dirbtinis intelektas. Europos 
požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“ ir į Europos duomenų strategiją; pabrėžia, kad 
jose išplėtotas požiūris gali padėti panaudoti į žmogų orientuoto dirbtinio intelekto 
potencialą ES; vis dėlto pažymi, kad, nepaisant itin didelės intelektinės nuosavybės 
teisių svarbos, Komisija nenagrinėjo šių teisių apsaugos klausimo dirbtinio intelekto ir 
susijusių technologijų plėtros kontekste; pabrėžia, kad būtina sukurti bendrą Europos 
duomenų erdvę, ir mano, kad jos naudojimas atliks svarbų vaidmenį Sąjungos 
ekonomikos inovacijų ir kūrybiškumo srityse, kurios turėtų būti skatinamos; pabrėžia, 
kad Sąjunga turėtų atlikti esminį vaidmenį nustatydama pagrindinius dirbtinio intelekto 
plėtojimo, diegimo ir naudojimo principus nestabdant jo plėtros ir nesudarant kliūčių 
konkurencijai;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų vystymas transporto ir turizmo 
sektoriuose paskatins inovacijas, mokslinius tyrimus, investicijų sutelkimą ir teiks 
didelę ekonominę, socialinę, aplinkosauginę, viešąją ir su sauga susijusią naudą, kartu 
padidindamas šių sektorių patrauklumą naujoms kartoms ir sukurdamas naujų 
užimtumo galimybių ir tvaresnių verslo modelių, tačiau neturėtų daryti žalos ar 
nuostolių žmonėms ar visuomenei;

3. pabrėžia, kad svarbu sukurti veikiančią ir visiškai suderintą reguliavimo sistemą 
dirbtinio intelekto technologijų srityje; siūlo, kad tokia sistema būtų nustatyta 
reglamentu, o ne direktyva, siekiant išvengti Europos bendrosios skaitmeninės rinkos 
susiskaidymo ir skatinti inovacijas;

4 ragina Komisiją visuose su dirbtiniu intelektu susijusiuose teisės aktuose atsižvelgti į 
septynis pagrindinius reikalavimus, nustatytus aukšto lygio ekspertų grupės gairėse, 
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kurias Komisija palankiai įvertino savo 2019 m. balandžio 8 d. komunikate11, ir deramai 
juos įgyvendinti;

5. pabrėžia, kad kuriant, diegiant ir naudojant dirbtinio intelekto technologijas ir augant 
pasaulinei duomenų ekonomikai reikia spręsti svarbius techninius, socialinius, 
ekonominius, etinius ir teisinius klausimus įvairiose politikos srityse, įskaitant 
klausimus, susijusius su intelektinės nuosavybės teisėmiss ir jų poveikiu pastarosioms 
politikos sritims; pabrėžia, kad, siekiant išnaudoti dirbtinio intelekto technologijų 
potencialą, būtina pašalinti nereikalingas teisines kliūtis, kad nebūtų trukdoma 
Sąjungoje vis dar besivystančios duomenų ekonomikos augimui ar inovacijoms; ragina 
atlikti poveikio vertinimą dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos kuriant dirbtinio 
intelekto technologijas;

6. pabrėžia subalansuotos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, susijusios su dirbtinio 
intelekto technologijomis, ir daugialypio tokios apsaugos pobūdžio svarbą ir kartu 
nurodo, kad svarbu užtikrinti aukšto lygio intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ir 
teisinį tikrumą bei stiprinti pasitikėjimą, kurio reikia siekiant skatinti investicijas į šias 
technologijas ir užtikrinti ilgalaikį jų gyvybingumą bei vartotojų naudojimąsi jomis; 
mano, kad Sąjunga gali tapti dirbtinio intelekto technologijų kūrimo lydere, priimdama 
tinkamai veikiančią reglamentavimo sistemą, kuri bus reguliariai vertinama 
atsižvelgiant į technologijų raidą, ir įgyvendindama aktyvią viešąją politiką, ypač 
susijusią su mokymo programomis, finansine parama moksliniams tyrimams ir viešojo 
ir privačiojo sektorių bendradarbiavimu; pakartoja, kad reikia užtikrinti pakankamą 
veiksmų laisvę kuriant naujas technologijas, produktus ir paslaugas; pabrėžia, kad 
kūrybiškumui ir inovacijoms palankios aplinkos kūrimas skatinant kūrėjus naudotis 
dirbtinio intelekto technologijomis neturi kenkti nei žmonių kūrėjų interesams, nei 
Sąjungos etikos pricipams;

7. taip pat mano, kad Sąjunga turi spręsti įvairių dirbtinio intelekto aspektų klausimus, 
nustatydama technologiniu požiūriu neutralias ir pakankamai lanksčias apibrėžtis, kad 
jos tiktų ir būsimiems technologiniams pasiekimams, ir paskesniems naudojimo 
būdams; mano, kad būtina toliau svarstyti dirbtinio intelekto ir intelektinės nuosavybės 
teisių sąveiką tiek intelektinės nuosavybės tarnybų, tiek naudotojų požiūriu; mano, kad 
dėl iššūkio, susijusio su dirbtinio intelekto taikomųjų programų vertinimu, kyla poreikis 
nustatyti tam tikrus skaidrumo reikalavimus ir kurti naujus metodus, nes, pvz., 
adaptyviosios mokymosi sistemos gali būti perkalibruotos po kiekvieno duomenų 
įvedimo, todėl tam tikros informacijos ex ante atskleidimai gali tapti neveiksmingi;

8. pabrėžia skaidrumo ir atskaitomybės svarbą, kai srautinio duomenų siuntimo paslaugų 
teikėjai naudoja algoritmus, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie formų ir kalbiniu 
požiūriu įvairaus kultūrinio ir kūrybinio turinio ir sąžiningą prieigą prie Europos 
kūrinių;

9. mano, kad didėjantis poreikis naudoti dirbtinio intelekto ir susijusias technologijas 
kuriant nuotolinio arba biometrinio atpažinimo technologijas, pvz., kontaktų atsekimo 
programėles transporto ir turizmo sektoriuje, yra naujas kovos su COVID-19 ir galima 
būsima sanitarine ir visuomenės sveikatos krize būdas, atsižvelgiant į poreikį apsaugoti 

11 „Pasitikėjimo į žmogų orientuotu dirbtiniu intelektu didinimas“ (COM(2019)0168).
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pagrindines teises, privatumą ir asmens duomenis;

10. rekomenduoja prioritetą teikti dirbtinio intelekto technologijų poveikio vertinimui 
intelektinės nuosavybės teisių srityje pagal sektorius ir tipą; mano, kad taikant tokį 
požiūrį reikėtų atsižvelgti, pvz., į žmogaus įsikišimo lygį, dirbtinio intelekto 
savarankiškumą, naudojamų duomenų ir autorių teisės saugomos medžiagos svarbą ir 
kilmę bei galimą kitų susijusių veiksnių poveikį; primena, kad taikant bet kokį požiūrį 
turi būti užtikrinta tinkama poreikio apsaugoti investicijas tiek išteklių, tiek pastangų 
aspektais ir poreikio skatinti kūrybą ir dalijimąsi pusiausvyra; mano, kad siekiant 
įvertinti žmogaus indėlį, susijusį su dirbtinio intelekto algoritminiais duomenimis, 
būtina atlikti išsamesnius tyrimus; mano, kad perversminės technologijos, tokios kaip 
dirbtinis intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, tiek stambioms įmonėms kurti 
rinkoje pirmaujančius produktus; mano, kad visoms įmonėms turėtų būti suteikta 
vienodai veiksminga ir efektyvi intelektinės nuosavybės teisių apsauga; todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares pagal Bendrosios rinkos programą ir pasitelkiant 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant apsaugoti jų 
produktus;

11. siūlo visų pirma įvertinti dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų poveikį ir pasekmes 
pagal dabartinę patentų teisės sistemą, prekių ženklų ir dizaino apsaugą, autorių teises ir 
gretutines teises, įskaitant duomenų bazių ir kompiuterinių programų teisinės apsaugos 
taikymą ir neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) 
apsaugą nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo; pripažįsta dirbtinio intelekto 
technologijų potencialą gerinant intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimą, 
nedarant poveikio žmogaus atliekamo tikrinimo ir peržiūros būtinybei, ypač kai tai 
susiję su teisinėmis pasekmėmis; taip pat pabrėžia, kad būtina įvertinti, ar reikia 
pritaikyti sutarčių teisę siekiant kuo geriau apsaugoti vartotojus, ir ar reikia pritaikyti 
konkurencijos taisykles siekiant spręsti rinkos nepakankamumo ar piktnaudžiavimo 
skaitmeninėje ekonomikoje problemas, taip pat atkreipia dėmesį į būtinybę sukurti 
išsamesnę teisinę sistemą su dirbtiniu intelektu susijusiems ekonomikos sektoriams, taip 
sudarant sąlygas Europos įmonėms ir atitinkamiems suiteresuotiesiems veikėjams plėsti 
veiklą, ir būtinybę užtikrinti teisinį tikrumą; pabrėžia, kad intelektinės nuosavybės 
apsauga visada turi būti derinama su kitomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis;

12. primena, kad matematiniai metodai kaip tokie negali būti patentuojami, nebent jie 
naudojami techniniais tikslais kuriant techninio pobūdžio išradimus, kuriuos galima 
patentuoti tik tuo atveju, jei laikomasi su išradimais susijusių taikytinų kriterijų; 
primena, kad jei išradimas susijęs su metodu, kurį taikant naudojamos techninės 
priemonės, arba su techniniu prietaisu, laikoma, kad jo bendra paskirtis yra faktiškai 
techninio pobūdžio ir todėl jis gali būti patentuojamas; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia 
patentų apsaugos sistemos vaidmenį skatinant dirbtinio intelekto išradimus ir jų sklaidą, 
taip pat poreikį sudaryti galimybes Europos įmonėms ir startuoliams skatinti dirbtinio 
intelekto plėtrą ir įsisavinimą Europoje; atkreipia dėmesį į tai, kad esminiai standartų 
patentai atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant ir skleidžiant naujas dirbtinio intelekto bei 
susijusias technologijas ir užtikrinant sąveikumą; ragina Komisiją remti pramonės 
standartų kūrimą ir skatinti oficialią standartizaciją;

13. pažymi, kad patentinė apsauga gali būti suteikta, jei išradimas yra naujas, nėra savaime 
suprantamas ir apima išradimo veiklą; be to, pažymi, kad pagal patentų teisę 
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reikalaujama išsamaus pagrindinės technologijos aprašymo, o tai, atsižvelgiant į loginio 
pagrindimo sudėtingumą, gali sukelti problemų tam tikrų dirbtinio intelekto 
technologijų atveju; taip pat pabrėžia teisinius iššūkius dėl atvirkštinės inžinerijos, 
kuriai taikoma išimtis, susijusi su kompiuterių programų autorių teisių apsauga ir 
komercinių paslapčių apsauga, nes tokia apsauga yra itin svarbi inovacijoms ir 
moksliniams tyrimams ir į ją reikėtų tinkamai atsižvelgti kuriant dirbtinio intelekto 
technologijas; ragina Komisiją įvertinti galimybes tinkamai išbandyti produktus, pvz., 
moduliniu būdu, nesukeliant rizikos intelektinės nuosavybės teisių turėtojams ar 
komercinėms paslaptims dėl išsamios informacijos apie lengvai atkartojamus produktus 
atskleidimo; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto technologijos turėtų būti laisvai 
prieinamos švietimo ir mokslinių tyrimų tikslais, pvz., taikant veiksmingesnius 
mokymosi metodus;

14. pažymi, kad dėl kūrybinio proceso autonomiškumo kuriant meninio pobūdžio turinį gali 
kilti klausimų, kam priklauso intelektinės nuosavybės teisės, taikomos tokiam turiniui; 
atsižvelgdamas į tai mano, kad nebūtų tikslinga siekti dirbtinio intelekto technologijoms 
suteikti teisinį subjektiškumą, ir atkreipia dėmesį į neigiamą tokios galimybės poveikį 
paskatoms, kuriomis siekiama remti žmonių kūrėjų veiklą;

15. atkreipia dėmesį į skirtumą tarp padedant dirbtiniam intelektui žmogaus sukurtų kūrinių 
ir dirbtinio intelekto generuotų kūrinių – dėl pastarųjų kyla naujų reguliavimo 
problemų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisės apsauga, pvz., nuosavybės, 
išradimo ir tinkamo atlygio klausimų, taip pat klausimų, susijusių su galima rinkos 
koncentracija; be to, mano, kad dirbtinio intelekto technologijų kūrimo intelektinės 
nuosavybės teisės turėtų būti atskirtos nuo intelektinės nuosavybės teisių, galimai 
suteikiamų dirbtinio intelekto sukurtiems kūriniams; pabrėžia, kad tais atvejais, kai 
dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip priemonė padėti autoriui kūrybos procese, ir 
toliau taikoma dabartinė autorių teisių sistema;

16. mano, kad dirbtinio intelekto technologijos sukurti techniniai kūriniai turi būti saugomi 
pagal intelektinės nuosavybės teisių teisinę sistemą, kad būtų skatinamos investicijos į 
šią kūrybos formą ir didinamas teisinis tikrumas piliečiams, įmonėms ir – kadangi jie 
šiuo metu yra vieni iš pagrindinių dirbtinio intelekto technologijų naudotojų – 
išradėjams; mano, kad dirbtinių subjektų ir robotų savarankiškai sukurtiems kūriniams 
gali būti netaikoma autorių teisių apsauga, siekiant laikytis originalumo principo, kuris 
susijęs su fiziniu asmeniu, ir atsižvelgiant į tai, kad intelektinės kūrybos sąvoka apima 
autoriaus asmenybę; ragina Komisiją remti horizontalų, įrodymais pagrįstą ir 
technologiniu požiūriu neutralų požiūrį į bendras ir vienodas autorių teisių nuostatas, 
taikomas dirbtinio intelekto sukurtiems kūriniams Sąjungoje, jeigu laikoma, kad šiems 
kūriniams gali būti taikoma autorių teisių apsauga; rekomenduoja, kad teisių nuosavybė, 
jei taikoma, būtų suteikta tik fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris teisėtai sukūrė 
kūrinį, ir tik gavus autorių teisių turėtojo leidimą, jei naudojama autorių teisių saugoma 
medžiaga, išskyrus atvejus, kai taikomos autorių teisių išimtys ar apribojimai; pabrėžia, 
kad svarbu sudaryti palankesnes sąlygas prieigai prie duomenų ir dalijimuisi jais, 
atviriesiems standartams ir atvirojo kodo technologijoms, kartu skatinant investicijas ir 
inovacijas;

17. pažymi, kad dirbtinis intelektas suteikia galimybę tvarkyti didelius kiekius duomenų, 
susijusių su naujausiais technikos pasiekimais arba intelektinės nuosavybės teisių 
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buvimu; taip pat pažymi, kad dirbtinis intelektas arba susijusios technologijos, 
naudojamos registravimo procedūros tikslais siekiant suteikti intelektinės nuosavybės 
teises ir nustatyti atsakomybę už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, negali 
pakeisti kiekvienu konkrečiu atveju žmogaus atliekamos peržiūros, kad būtų užtikrinta 
sprendimų kokybė ir teisingumas; pažymi, kad dirbtinis intelektas palaipsniui įgyja 
daugiau galimybių atlikti užduotis, kurias paprastai atlieka žmonės, todėl pabrėžia, kad 
reikia nustatyti tinkamas apsaugos priemones, įskaitant projektavimo sistemas, pagal 
kurias būtų numatyta procese dalyvaujančio žmogaus atliekama kontrolė ir peržiūra, 
taip pat dirbtinio intelekto sprendimų priėmimo skaidrumas, atskaitomybė ir tikrinimas;

18. pažymi, kad, kalbant apie dirbtinio intelekto naudojamus ne asmens duomenis, teisėtas 
autorių teisėmis saugomų kūrinių ir kitų objektų, susijusių duomenų, įskaitant jau 
egzistuojantį turinį, aukštos kokybės duomenų rinkinių ir metaduomenų naudojimas turi 
būti vertinamas atsižvelgiant į esamas taisykles dėl autorių teisių apsaugos apribojimų ir 
išimčių, pvz., Direktyvoje dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje 
rinkoje numatytą teksto ir duomenų gavybos išimtį; ragina išsamiau paaiškinti duomenų 
apsaugą pagal autorių teisių teisę ir galimą prekių ženklų ir pramoninio dizaino apsaugą 
kūriniams, kurie savarankiškai sukuriami naudojant dirbtinio intelekto taikomąsias 
programas; mano, kad įmonių ir sektorių savanoriškas dalijimasis ne asmens 
duomenimis turėtų būti skatinamas ir grindžiamas sąžiningais sutartiniais susitarimais, 
įskaitant licencijavimo susitarimus; atkreipia dėmesį į intelektinės nuosavybės teisių 
problemas, kylančias dėl kuriamų sintetinių vaizdakaitų (deep fakes), grindžiamų 
klaidinančiais, manipuliuojamais ar tiesiog prastos kokybės duomenimis, 
neatsižvelgiant į tai, ar tokios sintetinės vaizdakaitos apima duomenis, kuriems gali būti 
taikomos autorių teisės; yra susirūpinęs dėl galimybės masiškai manipuliuoti piliečiais 
siekiant destabilizuoti demokratiją ir ragina didinti sąmoningumą ir žiniasklaidos 
priemonių naudojimo raštingumą, taip pat suteikti galimybę naudotis skubiai 
reikalingomis dirbtinio intelekto technologijomis, kad būtų galima patikrinti faktus ir 
informaciją; mano, kad ne asmeniniai patikrinami duomenų, naudojamų per dirbtiniu 
intelektu pagrįstų technologijų eksploatavimo ciklus, įrašai, atitinkantys duomenų 
apsaugos taisykles, galėtų padėti atsekti autorių teisių saugomų kūrinių naudojimą ir 
taip geriau apsaugoti teisių turėtojus bei prisidėti prie privatumo apsaugos, jei 
reikalavimas saugoti patikrinamus įrašus būtų taikomas ir duomenims, kuriuose yra 
vaizdų ir (arba) vaizdo įrašų, kuriuose yra biometrinių duomenų, arba kurie gauti iš 
tokių vaizdų ir (arba) vaizdo įrašų; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto technologijos galėtų 
būti naudingos užtikrinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, tačiau tam reikėtų 
žmogaus atliekamos peržiūros ir garantijos, kad visos dirbtiniu intelektu grindžiamos 
sprendimų priėmimo sistemos būtų visiškai skaidrios; pabrėžia, kad nustatant bet kokią 
dirbtinį intelektą reglamentuojančią būsimą tvarką negali būti apeinami galimi atvirųjų 
šaltinių technologijų reikalavimai vykdant viešojo pirkimo procedūras arba užkertamas 
kelias skaitmeninių paslaugų sąveikumui; pažymi, kad dirbtinio intelekto sistemos yra 
grindžiamos programine įranga ir statistiniais modeliais, kuriuose gali būti klaidų; 
pabrėžia, kad dirbtiniu intelektu sukurti rezultatai neturi būti diskriminaciniai ir kad 
vienas iš veiksmingiausių būdų sumažinti dirbtinio intelekto sistemų šališkumą yra 
užtikrinti, kiek tai įmanoma pagal Sąjungos teisę, kad mokymo ir mašinų mokymosi 
tikslais būtų galima gauti kuo daugiau ne asmens duomenų; ragina Komisiją apsvarstyti 
galimybę tokiais tikslais naudoti viešai prieinamus duomenis;

19. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, 
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siekiant pagerinti ne asmens duomenų prieinamumą ir sąveikumą ES; pabrėžia, kad 
Europos duomenų strategija turi užtikrinti pusiausvyrą tarp, viena vertus, duomenų 
srauto skatinimo, platesnio masto prieigos prie jų ir jų naudojimo bei dalijimosi jais ir, 
kita vertus, intelektinės nuosavybės teisių ir komercinių paslapčių apsaugos, kartu 
laikantis duomenų apsaugos ir privatumo taisyklių; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
reikia įvertinti, ar Sąjungos taisyklės dėl intelektinės nuosavybės yra tinkama duomenų, 
įskaitant dirbtinio intelekto vystymui reikalingus sektorių duomenis, apsaugos 
priemonė, ir primena, kad struktūrizuoti duomenys, pvz., duomenų bazės, kai jiems 
taikoma intelektinės nuosavybės apsauga, paprastai negali būti laikomi duomenimis; 
mano, kad turėtų būti pateikta išsami informacija apie intelektinės nuosavybės saugomų 
duomenų naudojimą, ypač platformų ir įmonių santykių kontekste; palankiai vertina 
Komisijos tikslą sukurti bendrą Europos duomenų erdvę;

20. pažymi, jog Komisija svarsto, ar tikslinga imtis teisėkūros veiksmų klausimais, kurie 
daro poveikį ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio santykiams, siekiant pasinaudoti 
ne asmens duomenimis, ir palankiai vertina galimą Duomenų bazių direktyvos 
persvarstymą bei galimą Direktyvos dėl komercinių paslapčių apsaugos, kaip bendro 
pagrindo, taikymo išaiškinimą; laukia Komisijos pradėtų viešų konsultacijų dėl Europos 
duomenų strategijos rezultatų;

21. pabrėžia, kad Komisija turi siekti užtikrinti subalansuotą ir inovacijomis grindžiamą 
intelektinės nuosavybės apsaugą, kad ja galėtų naudotis Europos dirbtinio intelekto 
kūrėjai ir būtų stiprinamas Europos įmonių tarptautinis konkurencingumas, įskaitant 
priemones siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo bylinėjimusi, ir kuo didesnį teisinį 
tikrumą naudotojams; šio tikslo ji visų pirma turi siekti per tarptautines derybas, ypač 
atsižvelgiant į PINO lygmeniu vykstančias diskusijas dėl dirbtinio intelekto ir duomenų 
revoliucijos; palankiai vertina tai, kad Komisija neseniai Sąjungos vardu pateikė 
nuomonę PINO viešoms konsultacijoms dėl PINO klausimų dokumento dėl intelektinės 
nuosavybės politikos ir dirbtinio intelekto projekto; šiuo atžvilgiu primena Sąjungos 
etinę pareigą remti vystymąsi visame pasaulyje sudarant palankesnes sąlygas 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui dirbtinio intelekto srityje, be kita ko, nustatant 
apribojimus ir išimtis tarpvalstybiniams moksliniams tyrimams bei tekstų ir duomenų 
gavybai, kaip numatyta Direktyvoje dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje;

22. puikiai supranta, kad pažanga dirbtinio intelekto srityje turės būti susieta su viešosiomis 
investicijomis į infrastruktūrą, skaitmeninių įgūdžių lavinimu, taip pat esminiais 
junglumo ir sąveikumo patobulinimais, kad būtų atskleistas visas jo potencialas; todėl 
pabrėžia saugių ir tvarių 5G tinklų svarbą visapusiškai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas ir, dar svarbiau, būtiną darbą siekiant užtikrinti reikiamą infrastruktūros 
lygį ir jos saugumą visoje Sąjungoje; atkreipia dėmesį į tai, kad transporto sektoriuje 
vyksta intensyvi su dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo veikla; reiškia susirūpinimą, 
kad dėl to gali kilti daugybė teisminių ginčų, o tai padarytų žalos visai pramonei ir taip 
pat gali pakenkti eismo saugumui, jeigu nedelsiant nebus priimti teisės aktai dėl su 
dirbtiniu intelektu susijusių technologijų kūrimo Sąjungos lygmeniu; 

23. pritaria Komisijos norui paraginti pagrindinius gamybos sektoriaus dalyvius – 
transporto sektoriuje veikiančius gamintojus, dirbtinio intelekto ir junglumo novatorius, 
turizmo sektoriaus paslaugų teikėjus ir kitus automobilių pramonės vertės grandinės 
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dalyvius – susitarti dėl sąlygų, kuriomis jie būtų pasirengę dalytis savo duomenimis;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dirbtinis intelektas (DI) – tai 20-ojo amžiaus viduryje atsiradusi mokslinių tyrimų sritis. Jos 
išsikeltas plataus užmojo tikslas – suprasti, kaip veikia žmogaus kognityvinė sistema, kad 
būtų galima ją atkurti ir jos pagrindu sukurti panašius sprendimų priėmimo procesus. Dėl 
didelės skaičiavimo galios konvergencijos, duomenų rinkinių gausos ir veiksmingų algoritmų 
jau keletą metų dirbtinis intelektas žengia į naują erą.

Šis naujas postūmis padeda kurti ir diegti dirbtinį intelektą daugelyje sektorių. Pavyzdžiui, jis 
leidžia automatizuoti klinikinių mėginių analizę arba reguliuoti šviesoforo signalus 
atsižvelgiant į kelių eismą be žmogaus įsikišimo. Šios technologijos potencialas inovacijų 
požiūriu yra didžiulis, todėl Europos Sąjunga turi parengti gerai veikiančius Europos 
dirbtinio intelekto ir viešosios politikos plėtojimo teisės aktus, kurie atitiktų aktualius 
klausimus, visų pirma susijusius su europiečių mokymu ir finansine parama taikomiesiems ir 
fundamentiniams moksliniams tyrimams. Į šiuos aktus būtinai turi būti įtraukti svarstymai 
apie intelektinės nuosavybės teises (INT), siekiant skatinti ir saugoti šios srities inovacijas ir 
kūrybą.

Nors dėl dirbtinio intelekto apibrėžties vis dar diskutuojama, tačiau teisinis tikrumas padeda 
skatinti būtinas investicijas ES šioje srityje, todėl reikėtų skatinti tam tikrą teisėkūros 
lankstumą, kad būtų atsižvelgta į įvairialypę dirbtinio intelekto tikrovę ir pasiruošta 
būsimiems iššūkiams (ir technologinei pažangai).

Visų pirma, patentų teisė turėtų būti vertinama atsižvelgiant į dirbtinio intelekto plėtrą. 
Patentu saugomi techniniai išradimai, t. y. produktai, kurie yra naujas techninis konkrečios 
techninės problemos sprendimas. Taigi, jei algoritmai, matematiniai metodai ir kompiuterių 
programos patys negali būti patentuojami, jie gali būti įtraukti į techninį išradimą, kuris gali 
būti patentuojamas. Europos dirbtinio intelekto diegimo klausimu labai svarbu, kad 
ekonominės veiklos vykdytojai, visų pirma Europos startuoliai, žinotų apie šią galimybę.

Patento paraiškos, kurias Europos patentų tarnyba užregistravo dėl išradimų, tiesiogiai 
susijusiųs su dirbtinio intelekto (pagrindinių dirbtinio intelekto technologijų) veikimu, per 
pastarąjį dešimtmetį patrigubėjo: nuo 396 (2010 m.) iki 1 264 (2017 m.). Vis dėlto reikėtų 
pažymėti, kad kai kuriose trečiosiose šalyse jų yra dar daugiau ir kad tarptautinė konkurencija 
šioje strateginėje srityje yra didžiulė.

Patentų tarnybos taip pat naudoja dirbtinį intelektą, kad palengvintų naujausių technologijų 
mokslinius tyrimus. Šiuo atžvilgiu svarbu priminti, kad technologija teikia naudingą pagalbą, 
tačiau ji neturėtų pakeisti žmogaus tikrintojo atliekamos analizės, reikalingos patentams 
išduoti. Patentų srityje taip pat reikia pažymėti, kad dėl tam tikrų dirbtinio intelekto 
technologijų operacijų sudėtingumo gali būti sunkiau patikrinti, ar šie išradimai atitinka 
galiojančius teisės aktus.

Pagaliau tai, kad vis daugiau galių suteikiama tam tikriems sprendimų priėmimo procesams, 
gali lemti techninių ar meninių kūrinių atsiradimą. Visų intelektinės nuosavybės teisių 
vertinimas atsižvelgiant į šiuos pokyčius turi būti šios ES teisės srities, kuria siekiama 
skatinti kūrybiškumui ir inovacijoms palankią aplinką atlyginant kūrėjams, prioritetas. 
Žmogaus įsikišimo vaidmuo tebėra labai svarbus programuojant dirbtinį intelektą 
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naudojančius prietaisus, atrenkant gaunamus duomenis ir koreguojant gautus rezultatus. 
Atrodo, kad „stipraus“, t. y. save suvokiančio, dirbtinio intelekto perspektyva tebėra labai 
tolima.

Kalbant apie autorių teises, originalumo, kuris kūriniui suteikia autoriaus asmenybės pėdsaką, 
sąlyga gali būti kliūtis dirbtinio intelekto sukurtų kūrinių apsaugai. Tačiau ši sąlyga linkusi 
keistis į objektyvų požiūrį, kuriuo siekiama apibūdinti santykinį naujumą, kuris leistų 
saugomą kūrinį atskirti nuo jau sukurtų kūrinių. Bendras dirbtinio intelekto kūrybos ir 
„tradicinės“ kūrybos tikslas tebėra didėjantis kultūros paveldas, net jei jis kuriamas kitomis 
priemonėmis. Nors dirbtinio intelekto kuriamų meno kūrinių daugėja, pavyzdžiui, paveikslas 
„The Next Rembrandt“1, sukurtas apdorojant dirbtiniu intelektu suskaitmenintus 346 tapytojo 
kūrinius, reikėtų pripažinti, kad dirbtinio intelekto sukurtas kūrinys galėtų būti laikomas 
kūriniu pirmiausia atsižvelgiant į kūrybinį rezultatą, o ne į kūrybinį procesą. Taip pat reikėtų 
pažymėti, kad dėl dirbtinio intelekto sukurtų kūrinių apsaugos nebuvimo tokių kūrinių 
atlikėjai gali likti be teisių, nes gretutinių teisių sistemos apsauga reiškia, kad egzistuoja 
autorių teisės į atliktą kūrinį.

Todėl siūloma įvertinti, ar tikslinga tokio „kūrybinio darbo“ autorių teises suteikti fiziniam 
asmeniui, kuris jį teisėtai skelbia ir paviešina, kai atitinkamų technologijų kūrėjas (-ai) tokiam 
naudojimui neprieštarauja. Šis pagrindimas atitiktų Europos „kūrinių duomenų“ apsaugos 
sistemą; tokie duomenys gali būti naudojami kaip dalis duomenų, naudojamų paruošti 
dirbtinio intelekto technologijas, kurios vėliau gali generuoti antrinius kūrinius, taip pat ir 
komerciniais tikslais, su sąlyga, kad jų teisių turėtojai aiškiai nerezervavo teisės į tokį 
naudojimą.

Galiausiai, atsižvelgiant į esminį duomenų vaidmenį ir jų pasirinkimą kuriant dirbtinio 
intelekto technologijas, kyla įvairių klausimų, susijusių su tokių duomenų prieinamumu, visų 
pirma su priklausomumu nuo duomenų, susaistymo poveikiu, tam tikrų įmonių 
dominuojančia padėtimi ir apskritai nepakankamu duomenų srautu. Todėl bus svarbu raginti 
dalytis Europos Sąjungoje sukurtais duomenimis, kad būtų skatinamos dirbtinio 
intelekto inovacijos. Trumpuoju laikotarpiu šios pastangos pirmiausia galės būti nukreiptos į 
Atvirųjų duomenų direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir skatinimą naudoti licencijavimo 
susitarimus siekiant skatinti dalijimąsi pramoniniais duomenimis. Vidutinės trukmės 
laikotarpiu labai svarbus būsimas Komisijos pasiūlymas dėl bendrojo teisės akto, skirto 
Europos bendrų duomenų erdvių valdymui, visų pirma prieigai prie neskelbtinų duomenų 
bazių, pavyzdžiui, sveikatos srityje.

1 https://www.nextrembrandt.com/

https://www.nextrembrandt.com/
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VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl intelektinės nuosavybės teisių dirbtinio intelekto technologijų kūrimui
(2020/2015(INI))

Nuomonės referentas: Adam Bielan

PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena dirbtinio intelekto potencialą teikiant novatoriškas paslaugas įmonėms, 
vartotojams ir viešajam sektoriui; pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį dirbtinio intelekto 
technologijos gali atlikti skaitmeninant ekonomiką daugelyje sektorių, pvz., pramonės, 
sveikatos priežiūros, statybos ir transporto, o tai gali paskatinti naujų verslo modelių 
kūrimą; pabrėžia, kad Sąjunga turi veiksmingai pasinaudoti pokyčiais šioje srityje, kad 
būtų daroma pažanga kuriant bendrąją skaitmeninę rinką; pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto vystymui ir naudojimui vidaus rinkoje bus naudinga patikima, subalansuota ir 
veiksminga intelektinės nuosavybės teisių sistema; pažymi, kaip svarbu atskirti dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas ar algoritmus, dirbtinio intelekto sukurtus technologiją 
ir produktus, duomenų bazes ir individualius duomenis, kuriems reikalingos skirtingų 
formų teisės;

2. mano, kad perversminės technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, suteikia 
galimybę tiek mažoms, tiek stambioms įmonėms kurti rinkoje pirmaujančius produktus; 
mano, kad visoms įmonėms ar kitiems tokių produktų savininkams turėtų būti suteikta 
vienodai veiksminga ir efektyvi intelektinės nuosavybės teisių apsauga; mano, kad tai 
gali paskatinti Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atsiradimą ir suteikti didelį 
konkurencinį pranašumą Sąjungoje; ragina atlikti vadinamųjų patentų trolių 
piktnaudžiavimo praktikos ir strateginio bylinėjimosi dėl intelektinės nuosavybės teisių, 
kurie gali tapti dirbtine kliūtimi patekti į rinką ir apsaugoti įsitvirtinusius rinkos 
dalyvius, poveikio analizę; pabrėžia dirbtinio intelekto technologijų svarbą sudarant 
sąlygas skaidriau, veiksmingiau ir patikimiau valdyti su intelektine nuosavybe 
susijusius sandorių aspektus;

3. pabrėžia, kokios svarbios yra priemonės ir informacijos kanalai, skirti padėti mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms bei startuoliams veiksmingai naudoti intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugą dirbtinio intelekto technologijų atvejais; ragina Komisiją ir valstybes 
nares pagal Bendrosios rinkos programą ir pasitelkiant Skaitmeninių inovacijų centrus 
teikti paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant kurti ir apsaugoti jų produktus ir taip 
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sudaryti jiems sąlygas visapusiškai plėtoti savo augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą 
Europoje; pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija ir valstybės narės siektų koordinavimo su 
kitais svarbiais pasaulinio lygmens intelektinės nuosavybės teisių srities veikėjais 
dirbtinio intelekto kūrimo srityje, kad būtų priimtas visuotinai suderintas požiūris, kuris 
būtų naudingas tiek MVĮ, tiek startuoliams;

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės teisių apsaugos svarbą, įskaitant komercines paslaptis, 
bet kurioje dirbtinio intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek tai susiję su išsamiais 
reikalavimais siaurai taikomųjų programų grupei, kuri laikoma keliančia didelę riziką, 
kartu pripažindamas, kad juos reikia suderinti su kitų viešosios politikos tikslų, įskaitant 
pagarbą pagrindinėms teisėms ar laisvėms, taikymu; mano, kad, siekiant užtikrinti į 
žmogų orientuoto ir patikimo dirbtinio intelekto plėtojimą, reikia veiksmingai 
įgyvendinti teisės aktus dėl pranešėjų;

5. pabrėžia, kad be intelektinės nuosavybės teisių apsaugos vartotojai taip pat 
suinteresuoti, kad jiems būtų užtikrintas teisinis tikrumas dėl leidžiamo saugomų 
kūrinių naudojimo, visų pirma tada, kai tai susiję su sudėtingais algoritminiais 
produktais; ragina Komisiją pasiūlyti duomenų atsekamumo priemonių, kartu 
atsižvelgiant tiek į duomenų gavimo teisėtumą, tiek į vartotojų ir pagrindinių teisių 
apsaugą;

6. mano, kad norint įveikti sunkumus, susijusius su dirbtinio intelekto taikomųjų programų 
vertinimu, reikia sukurti naujus metodus ir užtikrinti tinkamus rinkos priežiūros 
institucijų administracinius gebėjimus; pažymi, kad adaptyviosios mokymosi sistemos 
gali persikalibruoti po kiekvieno duomenų įvedimo, todėl vien tam tikros ex ante 
informacijos atskleidimas gali tapti neveiksmingas;

7. mano, kad tais atvejais, kai dirbtinio intelekto taikomosios programos yra 
sertifikuojamos, jos turėtų būti skaidrios, suprantamos ir, kiek tai įmanoma, atitikti 
etikos standartus; pažymi, kad šio tikslo negalima pasiekti vien tik atskleidžiant 
algoritmą arba kodą, jei iš viso to neįmanoma pasiekti; primena, kad šiame procese 
svarbų vaidmenį taip pat atlieka duomenų rinkiniai;

8. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip įvertinti būdus, kuriais būtų galima išbandyti 
produktus, pvz., moduliniu būdu arba naudojant tikrinimo priemones, kurios leistų 
tinkamai išbandyti produktus, kartu laikantis konfidencialumo, siekiant apsaugoti 
intelektinės nuosavybės teisių turėtojų komercines paslaptis.
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TRANSPORTO IR TURIZMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
(2020/2015(INI))

Nuomonės referentas: Andor Deli

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

Įžanga

1. palankiai vertina Komisijos 2020 m. vasario 19 d. komunikatuose, taip pat jos Baltojoje 
knygoje „Dirbtinis intelektas. Europos požiūris į kompetenciją ir pasitikėjimą“ ir 
Europos duomenų strategijoje patvirtintus užmojus dirbtinio intelekto (DI) ir duomenų 
srityje; vis dėlto pažymi, kad intelektinės nuosavybės teisių apsaugos plėtojant dirbtinį 
intelektą ir susijusias technologijas klausimas turi būti nagrinėjamas rimčiau;

2. pabrėžia, kad plėtojant ir diegiant dirbtinio intelekto ir susijusias technologijas būtina 
spręsti techninius, socialinius, ekonominius, etinius, teisinius ir įvairius sektorius 
apimančius klausimus įvairiose politikos srityse, įskaitant intelektinės nuosavybės 
teises, ir teikti atsakymus bei formuoti politiką Europos lygmeniu;

3. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų vystymas transporto ir turizmo 
sektoriuose paskatins inovacijas, mokslinius tyrimus, investicijų sutelkimą ir atneš 
didelę ekonominę, visuotinę, aplinkosauginę, viešąją ir su sauga susijusią naudą, kartu 
padidindamas sektoriaus patrauklumą naujoms kartoms ir sukurdamas naujų užimtumo 
galimybių ir tvaresnių verslo modelių, tačiau neturėtų daryti žalos ar nuostolių 
žmonėms ar visuomenei;

4. atkreipia dėmesį į pasaulinę įmonių ir ekonominių regionų konkurenciją kuriant 
dirbtinio intelekto sprendimus transporto sektoriuje; pabrėžia, kad reikia stiprinti 
tarptautinį Europos įmonių, veikiančių transporto sektoriuje, konkurencingumą 
sukuriant ES aplinką, kuri būtų palanki kurti ir taikyti dirbtinio intelekto sprendimus; be 
to, pabrėžia, kad dirbtinis intelektas taip pat turėtų būti diegiamas visų rūšių transporte 
tiek miesto, tiek kaimo vietovėse ir kad dėl to reikia holistinio, technologiniu požiūriu 
neutralaus ir lankstaus požiūrio, kad būtų tinkamai sprendžiamos visos transporto ir 
judumo sektoriaus problemos;

5. teigia, kad kuriant ir sklandžiai, saugiai bei plačiai diegiant dirbtinio intelekto ir 
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susijusias technologijas transporto ir turizmo ekosistemose bus labai svarbu apibrėžti 
tinkamą intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su dirbtiniu intelektu ir junglumo 
inovacijomis, taip pat prieigos prie duomenų ir jų saugumo teisinę sistemą ES 
lygmeniu;

6. mano, kad intelektinės nuosavybės apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam intelektui 
nuolat kis ir kad reikės atsižvelgti į tokius klausimus, kaip prisitaikymas prie šios 
kintančios aplinkos taikant lanksčias autorių teises, patentų, prekių ženklų ir dizaino 
apsaugą ar net komercinių paslapčių taisykles, ir apsvarstyti, kokiu būdu novatoriams 
būtų suteiktos plačiausio masto ir patikimiausios intelektinės nuosavybės apsaugos 
priemonės, kuriomis bus derinamas teisinis tikrumas ir skatinamos naujos investicijos į 
privačias įmones, universitetus, MVĮ ir klasterius, naudojantis viešojo ir privačiojo 
sektorių bendradarbiavimu moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai remti;

7. ragina Komisiją visuose su dirbtiniu intelektu susijusiuose teisės aktuose atsižvelgti į 
septynis pagrindinius reikalavimus, nustatytus aukšto lygio ekspertų grupės gairėse, 
kurias Komisija palankiai įvertino savo 2019 m. balandžio 8 d. komunikate1, ir deramai 
juos įgyvendinti;

8. mano, kad didėjantis poreikis naudoti dirbtinio intelekto ir susijusias technologijas 
kuriant nuotolinio arba biometrinio atpažinimo technologijas, pvz., kontaktų atsekimo 
programėles transporto ir turizmo sektoriuje, yra naujas kovos su COVID-19 ir galima 
būsima sanitarine ir visuomenės sveikatos krize būdas, atsižvelgiant į poreikį apsaugoti 
pagrindines teises, privatumą ir asmens duomenis;

Intelektinės nuosavybės teisės ir dirbtinio intelekto inovacijos

9. pažymi, kad dabartinė suskaidyta intelektinės nuosavybės teisių teisinė sistema ir 
teisinis netikrumas daro poveikį dirbtinio intelekto ir susijusių technologijų transporto 
srityje plėtrai; todėl ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės nuosavybės taisyklių 
tinkamumą dirbtinio intelekto technologijų plėtrai ir, atlikus išsamią dabartinių teisės 
aktų analizę ir peržiūrą, pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kurie, jos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti pasitikėjimą, teisinį tikrumą ir 
skaidrumą ir išvengti tolesnio susiskaidymo, taip skatinant investicijas į šias 
technologijas;

10. pažymi, kad nors dirbtinis intelektas suteikia galimybę apdoroti didelį su intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusių duomenų kiekį, jis negali pakeisti žmogaus atliekamo 
patikrinimo, susijusio su intelektinės nuosavybės teisių suteikimu ir atsakomybės už 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus nustatymu;

11. pažymi, kad, kalbant apie dirbtinio intelekto naudojamus duomenis, autorių teisių 
saugomų duomenų naudojimas turi būti įvertintas atsižvelgiant į tekstų ir duomenų 
gavybos išimtis, numatytas Direktyvoje dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje 
skaitmeninėje rinkoje, ir į visus naudojimo būdus, kuriems taikomi intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos apribojimai ir išimtys;

12. ragina Komisiją įvertinti galimybę ir svarbą įmonėms, įskaitant MVĮ, gauti patentus 

1 „Pasitikėjimo į žmogų orientuotu dirbtiniu intelektu didinimas“ (COM(2019)0168).
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programinei įrangai ar algoritmams, siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam dirbtiniam intelektui, taip pat paviešinti 
viešaisiais tikslais naudojamus algoritmus; pabrėžia, kad reikia išlaikyti vienodas 
sąlygas šioms įmonėms, taip pat pabrėžia, kad svarbu ir toliau paisyti konkurencijos 
teisės nuostatų;

13. puikiai supranta, kad pažanga dirbtinio intelekto srityje turės būti susieta su viešosiomis 
investicijomis į infrastruktūrą, skaitmeninių įgūdžių lavinimu, taip pat esminiais 
junglumo ir sąveikumo patobulinimais, kad būtų atskleistas visas jo potencialas; todėl 
pabrėžia saugių ir tvarių 5G tinklų svarbą visapusiškai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas ir, dar svarbiau, būtiną darbą siekiant užtikrinti infrastruktūros lygį ir jos 
saugumą visoje Sąjungoje; atkreipia dėmesį į tai, kad transporto sektoriuje vyksta 
intensyvi su dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo veikla; reiškia susirūpinimą, kad dėl 
to gali kilti daugybė ginčų, o tai padarytų žalos visai pramonei ir taip pat gali pakenkti 
eismo saugumui, jeigu nedelsiant nebus priimti teisės aktai dėl su dirbtiniu intelektu 
susijusių technologijų kūrimo Europos lygmeniu;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad esminiai standartų patentai (ESP) atlieka pagrindinį vaidmenį 
kuriant ir skleidžiant naujas dirbtinio intelekto bei susijusias technologijas ir užtikrinant 
sąveikumą; ragina Komisiją skatinti kelis sektorius apimančių standartų kūrimą ir 
oficialią standartizaciją; šiomis aplinkybėmis primena 2017 m. lapkričio 29 d. 
Komisijos komunikatą dėl ESP licencijavimo ir pagrindinius jos nustatytus ESP 
skaidrumo principus, t. y. licencijavimą ir vykdymo užtikrinimą sąžiningomis, 
pagrįstomis ir nediskriminacinėmis (angl. FRAND) sąlygomis; atkreipia ypatingą 
dėmesį į ESP, kurie gali pagerinti prieinamumą, kelių eismo saugumą ir transporto 
naudotojų saugumą;

Intelektinės nuosavybės teisės ir duomenys

15. palankiai vertina Komisijos norą užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir naudojami 
visapusiškai laikantis griežtų ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų griežtų 
duomenų apsaugos taisyklių; pabrėžia, kad reikia toliau saugoti Europos Sąjungos 
piliečių duomenis, tačiau mano, kad būtina tinkama duomenų apsaugos ir intelektinės 
nuosavybės taisyklių pusiausvyra, kad dirbtinio intelekto srities novatoriams būtų 
suteiktas reikiamas lankstumas;

16. palankiai vertina Komisijos tikslą sukurti bendrą Europos duomenų erdvę investuojant į 
standartus, priemones ir infrastruktūrą; ypač pritaria tam, kad būtų sukurta bendra 
Europos judumo duomenų erdvė, atsižvelgiant į esamą Europos duomenų apsaugos 
teisės aktų sistemą;

17. ragina Komisiją tinkamai ir skubiai spręsti klausimą ir teikti pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, susijusių su duomenų ir intelektinės nuosavybės apsauga, 
užtikrinant sąžiningą ir tinkamą lankstumą ir laikantis technologinio neutralumo 
principo, taip pat rengiant iniciatyvas, skirtas keistis geriausia patirtimi ir investuoti į 
mokslinius tyrimus šioje srityje;

18. palankiai vertina tai, kad ateityje bus sukurta didelio poveikio ir lanksti teisės aktų 
sistema, skirta bendrų Europos duomenų erdvių valdymui, taip pat Komisijos 
pasiryžimą skatinti verslo dalijimąsi duomenimis tarpusavyje ir su valdžios 
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institucijomis ir apriboti privalomą prieigą prie duomenų FRAND sąlygomis tais 
atvejais, kai tai būtina atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes; pabrėžia, kad visiems 
judumo srities suinteresuotiesiems subjektams svarbu turėti prieigą prie transporto 
priemonių generuojamų duomenų, siekiant skatinti naujoviškų duomenimis grindžiamų 
paslaugų kūrimą;

19. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti MVĮ ir klasterių prieigai prie duomenų, kurie 
galėtų paskatinti jų veiklą, taip pat technologijų centrams ir universitetams, siekiant 
skatinti jų mokslinių tyrimų programas;

20. pritaria Komisijos norui paraginti pagrindinius gamybos sektoriaus dalyvius – 
transporto gamintojus, dirbtinio intelekto ir junglumo novatorius, turizmo sektoriaus 
paslaugų teikėjus ir kitus automobilių pramonės vertės grandinės dalyvius – susitarti dėl 
sąlygų, kuriomis jie būtų pasirengę dalytis savo duomenimis.
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KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
(2020/2015(INI))

Pranešėja: Sabine Verheyen

PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad dirbtinis intelektas ir, plačiau kalbant, susijusios technologijos turėtų būti 
skirti tarnauti žmonijai ir kad jų nauda turėtų būti dalijamasi plačiai ir 
nediskriminuojant; pabrėžia, kad dirbtinis intelektas yra nuolat kintantis itin sparčiai 
kuriamų technologijų rinkinys, pastoviai įgyjantis gebėjimų atlikti vis daugiau 
užduočių, kurios paprastai siejamos su žmonėmis, ir ilguoju laikotarpiu kai kuriuose 
srityse jis gali net viršyti žmogaus intelektiniu gebėjimus; todėl pabrėžia, kad reikia 
nustatyti tinkamas apsaugos priemones, be kita ko, kai pagrįsta, sukurti tokias dirbtinio 
intelekto sprendimų priėmimo kontrolės ir peržiūros procesų, skaidrumo ir tikrinimo 
sistemas, kad procese dalyvautų žmogus; pripažįsta, kad kultūros ir kūrybos sektoriuje 
kūrėjai jau plačiu mastu naudojasi naujomis dirbtinio intelekto technologijomis kurdami 
savo meno kūrinius;

2. pabrėžia, kad ES turėtų atlikti esminį vaidmenį nustatydama pagrindinius dirbtinio 
intelekto plėtojimo, diegimo, programavimo ir naudojimo principus nestabdant jo 
plėtros ir nesudarant kliūčių konkurencijai, visų pirma savo reglamentuose ir elgesio 
kodeksuose; primena, kad Direktyvoje (ES) 2019/790 nustatyta autorių teisėmis 
saugomų kūrinių naudojimo tekstų ir duomenų gavybai, kuri yra labai svarbi visiems su 
dirbtiniu intelektu susijusiems procesams, teisinė sistema; todėl pabrėžia reikalavimą, 
kad visi naudojami kūriniai būtų gaunami teisėtai, taip pat teisių turėtojams 
garantuojama teisė iš anksto atsisakyti leisti naudoti jų kūrinius su dirbtiniu intelektu 
susijusiam procesui be jų sutikimo; taip pat pabrėžia, kad būtina etikos sistema ir 
skaitmeninių duomenų strategija, jeigu reikia, papildyta teisės aktais, kuriuose būtų 
įtvirtintos pagrindinės teisės ir Europos vertybės;

3. pabrėžia, jog svarbu naudoti dirbtinį intelektą mokyklose ir universitetuose, kad šios 
įstaigos galėtų taikyti naujus, veiksmingesnius mokymosi metodus, kurie padėtų 
padidinti mokinių ir studentų sėkmės rodiklius; pabrėžia, kad svarbu skatinti dirbtiniu 
intelektu paremtas mokymo programas, kurios būtų skirtos tam, kad būtų galima padėti 
moksleiviams ir studentams įgyti būsimam darbui reikalingų žinių; pabrėžia, kad 
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dirbtinio intelekto technologijos turėtų būti laisvai prieinamos švietimo ir mokslinių 
tyrimų tikslais;

4. pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti atvirą ir vienodą prieigą prie dirbtinio intelekto 
visoje Sąjungoje ir valstybėse narėse; pabrėžia, kad Sąjungos parama dirbtinio intelekto 
inovacijoms ir moksliniams tyrimams turėtų būti plačiai prieinama visoje Sąjungoje ; 
pabrėžia, kad speciali parama turėtų būti teikiama dirbtinio intelekto kūrėjams ir naudos 
gavėjams, priklausantiems nepalankioje padėtyje esančioms grupėms ir neįgaliesiems;

5. mano, kad dirbtinio intelekto kūrėjams ir naudotojams turėtų būti plačiai prieinamos 
orientavimo ir konsultavimo paslaugos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
klausimais;

6. primena, kad dirbtinis intelektas neapsiriboja tik ta veikla, kurią anksčiau vykdė vien 
žmonės, bet taip pat gali įgyti ir plėtoti savarankiškas ir kognityvines savybes per 
patirtinį arba skatinamąjį mokymąsi; todėl pabrėžia IT sistemų, kurios geba mokytis per 
skatinamąjį mokymąsi, atsakomybės sąvoką; pabrėžia, kad parengtos dirbtinio intelekto 
sistemos gali beveik savarankiškai kurti ir generuoti kultūros ir kūrybos produktus, 
žmonėms prie to prisidedant tik minimaliai; be to, pažymi, kad dirbtinio intelekto 
sistemos gali vystytis nenuspėjamu būdu, sukurdamos originalius kūrinius, kurie 
nežinomi net jų pirminiams programuotojams, į tai taip pat reikėtų atsižvelgti nustatant 
iš tokių kūrinių kylančių naudojimo teisių apsaugos sistemą; vis dėlto primena, kad 
dirbtinis intelektas turėtų padėti žmogaus kūrybiškumui, o ne jį pakeisti;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinio intelekto sistemos pagrįstos programine įranga ir 
pasižymi intelektiniu elgesiu, paremtu jų aplinkos analize; atkreipia dėmesį į tai, kad ši 
analizė grindžiama statistiniais modeliais, kurių neišvengiama dalis yra klaidos, dėl to 
kartais patenkama į užburtą ratą kai kartojamos ir sustiprinamos ankstesnės paklaidos, 
klaidos ir prielaidos bei pailgėja jų egzistavimas; pažymi, kad reikia užtikrinti, jog būtų 
įdiegtos sistemos ir metodai tam, kad būtų galima patikrinti algoritmą, jį paaiškinti ir 
išspręsti problemas;

8. mano, kad dirbtinio intelekto technologijų kūrimo intelektinės nuosavybės teisės turėtų 
būti atskirtos nuo dirbtinio intelekto sukurto turinio intelektinės nuosavybės teisių; 
pabrėžia, jog reikia pašalinti nereikalingas teisines dirbtinio intelekto plėtojimo kliūtis, 
kad būtų išnaudotos tokių technologijų galimybės kultūros ir švietimo srityse;

9. pabrėžia, kad reikia spręsti autorių teisių klausimus, susijusius su dirbtinio intelekto 
sukurtais kultūros ir kūrybos produktais; pabrėžia, kad žmogaus, kaip kūrinių autoriaus 
ir gamintojo, kūrybinė veikla turi būti intelektinės nuosavybės teisių pagrindas; be to, 
pažymi, kad ypatinga svarba tenka klausimui, kokiu mastu dirbtinio intelekto sukurti 
kūriniai gali būti susieti su žmogumi kūrėju; atkreipia dėmesį į poreikį įvertinti, ar yra 
toks dalykas kaip „pirminė kūryba“, kuriai nereikia jokio žmogaus įsikišimo; mano, kad 
reikia atlikti išsamius tyrimus norint suprasti, ar automatinis dirbtinio intelekto sukurtų 
kūrinių autorių teisių priskyrimas dirbtinio intelekto programinės įrangos, algoritmo ar 
programos autorių teisių turėtojui yra tinkamiausias sprendimas siekiant pažangos šioje 
srityje, nes norint būti pripažintu naujo kūrinio autoriumi reikalingas žmogaus 
įsikišimas; palankiai vertina Komisijos raginimą atlikti autorių teisių ir naujų 
technologijų tyrimą;



RR\1214925LT.docx 27/32 PE650.527v02-00

LT

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad galėjo likti spraga tarp intelektinės nuosavybės teisių ir 
dirbtinio intelekto plėtros, nes kultūros ir kūrybos sektoriai bei švietimas gali tapti 
pažeidžiami, kiek tai susiję su dirbtinio intelekto sukurtais autorių teisių saugomais 
kūriniais; yra susirūpinęs dėl galimų intelektinės nuosavybės pažeidimų ir pabrėžia, kad 
reikia stebėti bet kokį rinkos nepakankamumą ar padarytą žalą; ragina Komisiją remti 
horizontalų, įrodymais pagrįstą ir technologiniu požiūriu neutralų požiūrį į bendras 
vienodas autorių teisių nuostatas, taikomas dirbtiniu intelektu sukurtiems kūriniams 
Sąjungoje, nes tai padidintų jų augimą ir pritrauktų privačiojo sektoriaus investicijas į 
technologinę ir ekonominę dirbtinio intelekto ir robotikos sektoriaus plėtrą;

11. atkreipia dėmesį į dirbtinio intelekto pajėgumų plėtojimą skleidžiant neteisingą 
informaciją ir kuriant dezinformaciją; yra susirūpinęs dėl to, kad dėl to gali būti daug 
intelektinės nuosavybės teisės aktų pažeidimų, taip pat yra labai susirūpinęs dėl 
galimybės masiškai manipuliuoti piliečiais siekiant destabilizuoti demokratiją; šiuo 
atžvilgiu ragina didinti gebėjimus naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir informacinį 
raštingumą, atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninė transformacija yra neatskiriamas jų 
aspektas; ragina pirmenybę skirti faktų ir informacijos tikrinimo programinės įrangos 
kūrimui;

12. primena, kad duomenys yra pagrindinis bet kurios dirbtinio intelekto sistemos kūrimo ir 
rengimo elementas; pabrėžia, kad tai apima struktūrizuotus duomenis, pvz., duomenų 
bazes, autorių teisėmis saugomus kūrinius ir kitą kūrybinį turinį, kuriam taikoma 
intelektinės nuosavybės apsauga ir kuris paprastai negali būti laikomas duomenimis; 
todėl pabrėžia, kad taip pat svarbu atsižvelgti į atitinkamų intelektinės nuosavybės 
naudojimo būdų, susijusių su dirbtinio intelekto technologijų veikimu, sąvoką;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmingiausias būdas sumažinti dirbtinio intelekto sistemų 
šališkumą yra užtikrinti, kad būtų galima gauti kuo daugiau duomenų joms parengti, 
todėl būtina sumažinti bet kokias nereikalingas tekstų ir duomenų gavybos kliūtis ir 
sudaryti palankesnes sąlygas jų tarpvalstybiniam naudojimui;

14. pabrėžia, kad tais atvejais, kai dirbtinis intelektas naudojamas tik kaip priemonė padėti 
autoriui kūrybos procese, sukurtam kūriniui ir toliau taikoma dabartinė autorių teisių 
sistema, neatsižvelgiant į dirbtinio intelekto įsikišimą;

15. rekomenduoja nustatyti specialias saugumo priemones ir taisykles, kad dirbtinio 
intelekto technologijomis būtų apsaugotos teisės į privatumą; pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto technologijų privatumo auditas turėtų būti privalomas;

16. be to, primena, kad vykdant Sąjungos autorių teisių reformą nustatyta tekstų ir duomenų 
gavybos išimtis, pagal kurią atliekant mokslinius tyrimus duomenimis gali būti 
naudojamasi nemokamai ir pagal naująją išimtį taip pat bus leidžiama tekstus ir 
duomenis gauti kitais tikslais, jei laikomasi papildomų reikalavimų;

17. pabrėžia, kad dirbtinis intelektas taip pat gali būti veiksminga autorių teisių saugomo 
turinio internete aptikimo ir pranešimo apie jį priemonė; pabrėžia, kad reikia spręsti 
atsakomybės už dirbtinio intelekto sistemų padarytus autorių teisių ir kitų intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus klausimą, taip pat duomenų nuosavybės klausimą; vis 
dėlto pabrėžia, kad reikia aiškiai atskirti autonominius pažeidimus ir trečiųjų šalių 
kūrinių kopijavimą, kuriems dirbtinio intelekto programinės įrangos operatorius sudarė 
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palankesnes sąlygas arba nesudarė kliūčių; pažymi, kad atsekamumas yra būtina sąlyga 
nustatant atsakomybę, nes, pirma, juo gali būti grindžiamas ieškinys ir, antra, jis sudaro 
galimybes nustatyti ir ištaisyti trūkumus;

18. pabrėžia skaidrumo ir atskaitomybės svarbą, kai srautinio duomenų siuntimo paslaugų 
teikėjos naudoja algoritmus, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie formų ir kalbiniu 
požiūriu įvairaus kultūrinio ir kūrybinio turinio ir sąžiningą prieigą prie Europos 
kūrinių;

19. primena Sąjungos etinę pareigą remti vystymąsi visame pasaulyje sudarant palankesnes 
sąlygas tarpvalstybiniam bendradarbiavimui dirbtinio intelekto srityje, be kita ko, 
nustatant apribojimus ir išimtis tarpvalstybiniams moksliniams tyrimams bei tekstų ir 
duomenų gavybai, todėl siekiant šio tikslo primygtinai ragina sparčiau imtis tarptautinių 
veiksmų Pasaulinėje intelektinės nuosavybės organizacijoje;

20. pripažįsta, kad dėl tam tikrų valstybių technologinės pažangos Sąjungai tenka esminė 
pareiga skatinti dalijimąsi dirbtinio intelekto teikiama nauda, naudojant įvairias 
priemones, taip pat ir investicijas į mokslinius tyrimus visose valstybėse narėse.
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