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Pakeitimas 1
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena dirbtinio intelekto 
potencialą teikiant novatoriškas paslaugas 
įmonėms, vartotojams ir viešajam 
sektoriui; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
vystymas ir naudojimas vidaus rinkoje 
priklausys nuo subalansuotos ir 
veiksmingos intelektinės nuosavybės teisių 
sistemos;

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, ir kuris lemia naujus verslo 
modelius; pabrėžia, kad Sąjunga turi 
aktyviai atsižvelgti į pokyčius šioje srityje, 
kad būtų daroma pažanga kuriant 
bendrąją skaitmeninę rinką; pabrėžia, kad 
dirbtinio intelekto vystymas ir naudojimas 
vidaus rinkoje priklausys nuo 
subalansuotos ir veiksmingos intelektinės 
nuosavybės teisių sistemos;

Or. en

Pakeitimas 2
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena dirbtinio intelekto 
potencialą teikiant novatoriškas paslaugas 
įmonėms, vartotojams ir viešajam 
sektoriui; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
vystymas ir naudojimas vidaus rinkoje 
priklausys nuo subalansuotos ir 
veiksmingos intelektinės nuosavybės teisių 
sistemos;

1. primena dirbtinio intelekto 
potencialą teikiant novatoriškas paslaugas 
įmonėms, vartotojams ir viešajam 
sektoriui; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
vystymas ir naudojimas vidaus rinkoje 
priklausys nuo patikimos, subalansuotos ir 
veiksmingos intelektinės nuosavybės teisių 
sistemos;

Or. ro
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Pakeitimas 3
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. primena dirbtinio intelekto 
potencialą teikiant novatoriškas paslaugas 
įmonėms, vartotojams ir viešajam 
sektoriui; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
vystymas ir naudojimas vidaus rinkoje 
priklausys nuo subalansuotos ir 
veiksmingos intelektinės nuosavybės teisių 
sistemos;

1. primena dirbtinio intelekto 
potencialą teikiant novatoriškas paslaugas 
įmonėms, vartotojams ir viešajam 
sektoriui; pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
vystymui ir naudojimui vidaus rinkoje bus 
naudinga subalansuota ir veiksminga 
intelektinės nuosavybės teisių sistema;

Or. en

Pakeitimas 4
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad bet kokie 
reguliavimo veiksmai intelektinės 
nuosavybės teisių ir dirbtinio intelekto 
srityse turi būti būti įgyvendinami kartu 
su iniciatyvomis, kuriomis siekiama 
skatinti Europos startuolių ir MVĮ, šiuo 
metu patiriančių didelių problemų, 
palyginti su pasauliniais subjektais, 
galimybę naudotis kokybiškais 
duomenimis;

Or. en

Pakeitimas 5
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kaip svarbu skirti dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas ar 
algoritmus, dirbtinio intelekto sukurtus 
technologiją ir produktus, duomenų bazes 
ir atskirus duomenis, kuriems turi būti 
taikoma skirtingų formų duomenų 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 6
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pakartoja, koks svarbus yra 
atvirosios programinės įrangos modelis, 
nes pagal šį modelį vartotojams 
suteikiama daugiau pasirinkimo ir 
užkertamas kelias vartotojų 
priklausomybei nuo vienos įmonės;

Or. en

Pakeitimas 7
Ivan Štefanec

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus, jeigu bus 
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visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

užtikrintas harmoningas įvairių subjektų 
sambūvis bendrojoje skaitmeninėje 
rinkoje;  mano, kad visoms įmonėms 
turėtų būti naudinga vienodai veiksminga ir 
efektyvi intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga, kuria apsaugomos ir skatinamos 
inovacijos ir kūrybiškumas; pabrėžia 
dirbtinio intelekto technologijų svarbą 
sudarant sąlygas skaidriau, veiksmingiau 
ir patikimiau valdyti su intelektine 
nuosavybe susijusius sandorių aspektus, 
visų pirma naudojantis dirbtiniu intelektu 
grindžiamomis išmaniosiomis sutartimis, 
kurios gali paspartinti su intelektine 
nuosavybe susijusius sandorius ir 
sumažinti sandorių sąnaudas; pabrėžia 
būtinybę visada žinoti duomenų 
savininką, atsižvelgiant į nuolat augantį 
dirbtinio intelekto naudojamų duomenų 
kiekį; pabrėžia, kad dirbtiniam intelektui 
turėtų būti taikoma žmogaus vykdoma 
priežiūra ir galutinius sprendimus visada 
turėtų priimti žmonės;

Or. en

Pakeitimas 8
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga, 
taikoma dirbtinio intelekto technologijų 
kūrimo ir taikymo atžvilgiu, kad būtų 
sudaromos sąlygos atsirasti Europos MVĮ 
ir būtų pasiektas didelis Sąjungos 
konkurencinis pranašumas;
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Or. en

Pakeitimas 9
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; taip pat mano, 
kad visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga; 
ragina atlikti dabartinių naudojimosi 
apsauga sąnaudų analizę, taip pat patentų 
„trolių“ piktnaudžiavimo ir strateginių 
teisminių ginčų dėl intelektinės 
nuosavybės teisių analizę;

Or. en

Pakeitimas 10
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms, kūrėjams ir plėtotojams 
turėtų būti naudinga vienodai veiksminga ir 
efektyvi intelektinės nuosavybės teisių 
apsauga;

Or. en
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Pakeitimas 11
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms, ypač MVĮ, turėtų būti 
naudinga vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

Or. ro

Pakeitimas 12
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms turėtų būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

2. mano, kad perversminės 
technologijos, tokios kaip dirbtinis 
intelektas, suteikia galimybę tiek mažoms, 
tiek didelėms įmonėms kurti rinkoje 
pirmaujančius produktus; mano, kad 
visoms įmonėms gali būti naudinga 
vienodai veiksminga ir efektyvi 
intelektinės nuosavybės teisių apsauga;

Or. en

Pakeitimas 13
Virginie Joron

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad nebūtinai visuose 
sektoriuose galima palyginti inovacijų 
tempą; laikosi nuomonės, kad intelektinės 
nuosavybės teisių gynimo priemonės buvo 
per daug palankios kai kuriems 
programinės įrangos tiekėjams („Word“, 
„Excel“...); ragina Komisiją ir valstybes 
nares rasti teisinius sprendimus, kurie 
padėtų užtikrinti, kad 
vartotojams nereikėtų nuolat bei ne kartą 
mokėti mokesčio už naudojimąsi tuo, kas 
tapo bendriniu produktu arba techniniu 
sprendimu;

Or. fr

Pakeitimas 14
Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primena, kad nebūtinai visuose 
sektoriuose galima palyginti inovacijų 
tempą; laikosi nuomonės, kad intelektinės 
nuosavybės teisių gynimo priemonės buvo 
per daug palankios kai kuriems 
programinės įrangos tiekėjams („Word“, 
„Excel“...); ragina Komisiją ir valstybes 
nares rasti teisinius sprendimus, kurie 
padėtų užtikrinti, kad vartotojams 
nereikėtų nuolat bei ne kartą mokėti 
mokesčio už naudojimąsi tuo, kas tapo 
bendriniu produktu arba techniniu 
sprendimu;

Or. fr

Pakeitimas 15
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Europos Komisiją 
užtikrinti, kad naudojant viešąsias lėšas 
sukaupti duomenys, kai jie naudojami 
taikant dirbtinio intelekto technologijas, 
duotų naudos ir visuomenei privalomai 
atvirųjų duomenų rezultatų arba išvadų, 
gautų dirbtinio intelekto priemonėmis 
tvarkant tuos duomenis, forma;

Or. en

Pakeitimas 16
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina, kad, iš dalies keičiant 
intelektinės nuosavybės teisių sistemą 
siekiant išspręsti su dirbtiniu intelektu 
susijusias problemas, nebūtų daromas 
poveikis labai mažoms įmonėms ir MVĮ, 
kiek tai susiję su joms tenkančios 
administracinės ir ekonominės naštos 
padidėjimu;

Or. en

Pakeitimas 17
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. ragina Europos Komisiją imtis 
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priemonių dėl duomenų atsekamumo, 
turint mintyje tiek duomenų gavimo 
teisėtumą, tiek vartotojų ir pagrindinių 
teisių apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 18
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares  pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus;

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 kitas valstybes nares 
pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus ir taip sudarant 
jiems galimybes visapusiškai plėtoti savo 
augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą 
Europoje;

Or. en

Pakeitimas 19
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares  pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus;

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams, MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms, siekiant apsaugoti jų produktus 
ir paslaugas, kad jų idėjų „neprarytų“ 
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tarptautiniai subjektai; mano, kad jau 
veikianti Skaitmeninių inovacijų centrų 
sistema turėtų nesikeisti, kad nebūtų 
pakenkta šių centrų veiklos tęstinumui;

Or. en

Pakeitimas 20
Ivan Štefanec

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares  pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus;

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus; pabrėžia, kaip 
svarbu koordinuoti intelektinės 
nuosavybės teisių, taikomų plėtojant 
dirbtinį intelektą, klausimus su kitais 
svarbiais pasaulio subjektais siekiant 
sukurti pasaulio lygmeniu suderinamą ir 
MVĮ naudingą požiūrį į dirbtinį intelektą;

Or. en

Pakeitimas 21
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares  pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus;

3. pabrėžia, kad plačiai taikant 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugą 
galima apsaugoti stambius dabartinius 
rinkos dalyvius, ir ragina Komisiją ir kitas 
valstybes nares pagal Bendrosios rinkos 
programą ir Skaitmeninių inovacijų centrus 
teikti paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus;
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Or. en

Pakeitimas 22
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares  pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus;

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus ir paslaugas;

Or. ro

Pakeitimas 23
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares  pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
apsaugoti jų produktus;

3. ragina Komisiją ir kitas valstybes 
nares pagal Bendrosios rinkos programą ir 
Skaitmeninių inovacijų centrus teikti 
paramą startuoliams ir MVĮ, siekiant 
plėtoti ir apsaugoti jų produktus;

Or. en

Pakeitimas 24
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių, įskaitant komercinių paslapčių, 
apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių, įskaitant komercinių paslapčių, 
apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 
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intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką;

intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką; tačiau pabrėžia, kad intelektinės 
nuosavybės ir komercinių paslapčių 
apsauga visada turi būti suderinta su 
kitomis pagrindinėmis teisėmis ir 
laisvėmis, ypač su teise į saviraiškos laisvę 
ir spaudos laisvę; todėl primygtinai ragina 
suteikti būtiną apsaugą pranešėjams ir 
tiriantiesiems žurnalistams, 
atskleidžiantiems su dirbtiniu intelektu 
susijusius pažeidimus, darančius didelį 
socialinį ir makroekenominį poveikį; 

Or. de

Pakeitimas 25
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių, įskaitant komercinių paslapčių, 
apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 
intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką;

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 
intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką; pabrėžia, kad komercinių paslapčių 
apsauga jokiais būdais neturėtų trukdyti 
pranešėjams apie pažeidimus pranešti 
apie galimus keliančių didelę riziką 
taikomųjų programų pavojus;

Or. en

Pakeitimas 26
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių, įskaitant komercinių paslapčių, 
apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 
intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką;

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių, įskaitant komercinių paslapčių, 
apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 
intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką; pabrėžia, kad komercinės paslaptys 
niekada neturėtų riboti valdžios institucijų 
gebėjimų analizuoti algoritmus ir 
produktus, taip pat visada turi būti 
numatytos skaidrumo priemonės 
vartotojams;

Or. en

Pakeitimas 27
Ivan Štefanec

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių, įskaitant komercinių paslapčių, 
apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 
intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką;

4. pabrėžia intelektinės nuosavybės 
teisių, įskaitant komercinių paslapčių, 
apsaugos svarbą bet kurioje dirbtinio 
intelekto reguliavimo sistemoje, ypač kiek 
tai susiję su išsamiais reikalavimais, 
taikomais siaurai taikomųjų programų 
grupei, kuri laikoma keliančia didelę 
riziką; pabrėžia, kaip svarbu tinkamai 
aiškinti ES bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatas, susijusias su 
profiliavimu ir automatizuotu sprendimų 
priėmimu;

Or. en

Pakeitimas 28
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Jordi Cañas
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. 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;

Or. en

Pakeitimas 29
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad, siekiant užtikrinti į 
žmogų orientuotą patikimą dirbtinį 
intelektą, reikalinga tvirta suderinta 
tvarka pranešėjams apie pažeidimus, jog 
būtų užtikrinta, kad algoritmai ir 
duomenų rinkiniai nebūtų šališki, būtų 
nediskriminuojantys ir atitiktų paskelbtus 
etikos standartus; todėl ragina Komisiją 
savo ataskaitose Parlamentui įvertinti 
pagal Direktyvos (ES) 2019/1937 27 
straipsnio 3 dalį poreikį peržiūrėti šios 
direktyvos priedą, kad būtų galima 
įtraukti ES lygmens teisinę sistemą, 
taikomą dirbtiniam intelektui;

Or. en

Pakeitimas 30
Ivan Štefanec

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad, pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali perkalibruoti po 
kiekvieno duomenų  įvedimo, todėl tam 
tikros ex ante informacijos atskleidimai 
gali tapti neveiksmingi;

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad, pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali persikalibruoti po 
kiekvieno duomenų įvedimo, todėl tam 
tikros ex ante informacijos atskleidimai 
gali tapti neveiksmingi; pavyzdys galėtų 
būti programa, kurios algoritmai turinį 
padaro tinkamiausią siekiant jį pritaikyti 
prie besimokančiojo tikslų ir dabartinio 
žinių lygio;

Or. en

Pakeitimas 31
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad, pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali perkalibruoti po 
kiekvieno duomenų  įvedimo, todėl tam 
tikros ex ante informacijos atskleidimai 
gali tapti neveiksmingi;

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad,pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali persikalibruoti po 
kiekvieno duomenų įvedimo, todėl jų 
atveju reikalingi ex post ir ex ante 
informacijos atskleidimai, taip pat 
tinkamas rinkos priežiūros institucijų 
administracinis pajėgumas;

Or. en

Pakeitimas 32
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad, pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali perkalibruoti po 
kiekvieno duomenų  įvedimo, todėl tam 
tikros ex ante informacijos atskleidimai 
gali tapti neveiksmingi;

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad, pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali persikalibruoti po 
kiekvieno duomenų įvedimo;

Or. en

Pakeitimas 33
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad, pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali perkalibruoti po 
kiekvieno duomenų  įvedimo, todėl tam 
tikros ex ante informacijos atskleidimai 
gali tapti neveiksmingi;

5. mano, kad norint įveikti sunkumus, 
susijusius su dirbtinio intelekto programų 
vertinimu reikia sukurti naujus metodus; 
pabrėžia, kad, pavyzdžiui, adaptyviosios 
mokymosi sistemos gali persikalibruoti po 
kiekvieno duomenų įvedimo, todėl vien 
tam tikros ex ante informacijos 
atskleidimai gali tapti neveiksmingi;

Or. en

Pakeitimas 34
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atkreipia dėmesį į diskusijas, 
susijusias su duomenų nuosavybės ir 
išimtinės platformų prieigos prie 
duomenų klausimais; mano, kad 
duomenims taikoma per daug griežta 
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intelektinės nuosavybės teisių apsauga 
gali būti žalinga vartotojams ir rinkoms, 
užkirsti kelią laisvam duomenų srautui ir 
pakenkti naujų įmonių 
konkurencingumui;

Or. en

Pakeitimas 35
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia galutinio vartotojo 
licencijos sutarčių (GVLS) svarbą 
perduodant teises į duomenis ir ragina 
ateityje pateikti teisėkūros pasiūlymų, 
pagal kuriuos nustatomi proporcingi ir 
aiškūs įsipareigojimai pagal GVLS 
apsaugoti vartotojus, kaip antai išlygų, 
kurios nėra gyvybiškai svarbios paslaugų 
veikimui, nebūtinumas;

Or. en

Pakeitimas 36
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas turėtų būti 
pademonstruotas skaidrumas, 
paaiškinamumas ir etikos standartų 
laikymasis, tačiau pažymi, kad šis tikslas 
nebūtinai yra pasiekiamas vien tik, tiesiog 
atskleidžiant algoritmą arba kodą arba iš 
viso nepasiekiamas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas turėtų būti 
pademonstruota, kad joms būdinga 
atitiktis etikos standartams, jų procesai 
turėtų būti skaidrūs ir jų sprendimai 
turėtų būti kuo labiau paaiškinami, tačiau 
pažymi, kad šie tikslai nebūtinai yra 
pasiekiami vien tik tiesiog atskleidžiant 
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algoritmą arba kodą;

Or. en

Pakeitimas 37
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas turėtų 
būti pademonstruotas skaidrumas, 
paaiškinamumas ir etikos standartų 
laikymasis, tačiau pažymi, kad šis tikslas 
nebūtinai yra pasiekiamas vien tik, tiesiog 
atskleidžiant algoritmą arba kodą arba iš 
viso nepasiekiamas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas be teisinių 
įsipareigojimų dėl duomenų apsaugos, 
skaidrumo, nediskriminavimo ir 
paaiškinamumo dar turėtų būti 
pademonstruota, kad joms būdinga 
atitiktis etikos standartams; algoritmų 
kodų atskleidimas ir suprantamas 
paaiškinimas turėtų būti privalomi;

Or. en

Pakeitimas 38
Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas turėtų būti 
pademonstruotas skaidrumas, 
paaiškinamumas ir etikos standartų 
laikymasis, tačiau pažymi, kad šis tikslas 
nebūtinai yra pasiekiamas vien tik, tiesiog 
atskleidžiant algoritmą arba kodą arba iš 
viso nepasiekiamas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas turėtų būti 
pademonstruotas skaidrumas, 
paaiškinamumas ir etikos standartų 
laikymasis, tačiau pažymi, kad šis tikslas 
nebūtinai yra pasiekiamas vien tik, tiesiog 
atskleidžiant algoritmą arba kodą arba iš 
viso nepasiekiamas; todėl ragina Komisiją 
nustatyti griežtesnius ir veiksmingesnius 
patvirtintų dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų kriterijus;

Or. ro
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Pakeitimas 39
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas turėtų būti 
pademonstruotas skaidrumas, 
paaiškinamumas ir etikos standartų 
laikymasis, tačiau pažymi, kad šis tikslas 
nebūtinai yra pasiekiamas vien tik, tiesiog 
atskleidžiant algoritmą arba kodą arba iš 
viso nepasiekiamas

6. mano, kad sertifikuojant dirbtinio 
intelekto taikomąsias programas turėtų būti 
pademonstruotas jų skaidrumas, 
paaiškinamumas ir atitiktis etikos 
standartams, tačiau pažymi, kad šis tikslas 
nebūtinai yra pasiekiamas arba yra iš viso 
nepasiekiamas vien tik tiesiog 
atskleidžiant algoritmą arba kodą; 
primena, kad duomenų rinkiniai yra taip 
pat svarbūs šiame procese ir kad 
diskriminacijos ir šališkumo gali būti 
nepriklausomai nuo paties kodo;

Or. en

Pakeitimas 40
Marco Campomenosi

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją numatyti, kad 
ypatingais atvejais kodas ar algoritmas 
būtų atskleidžiamas; mano, kad, siekiant 
išvengti atgrasymo nuo investicijų, 
intelektinės nuosavybės teisės neturėtų 
būti kliūtis įmonėms, kai turimi mintyje 
trūkumai, susiję su dirbtinio intelekto 
sukurtais išradimais; 

Or. en

Pakeitimas 41
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David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 
būtų galima įvertinti produktus moduliniu 
būdu arba naudojant tikrinimo 
priemones, nes tai leistų tinkamai 
išbandyti produktus nesukeliant rizikos 
intelektinės nuosavybės teisių turėtojams 
dėl išsamiai atskleidžiamų lengvai 
atkartojamų produktų.

7. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 
būtų galima įvertinti produktus kiekvienu 
jų gyvavimo ciklo etapu, ir nustatyti 
visapusius skundų teikimo mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 42
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 
būtų galima įvertinti produktus moduliniu 
būdu arba naudojant tikrinimo 
priemones, nes tai leistų tinkamai 
išbandyti produktus nesukeliant rizikos 
intelektinės nuosavybės teisių turėtojams 
dėl išsamiai atskleidžiamų lengvai 
atkartojamų produktų.

7. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip 
būtų galima įvertinti produktus tokiais 
būdais, kuriais būtų galima tinkamai 
išbandyti produktus nesukeliant nederamos 
galimo atskleidimo rizikos intelektinės 
nuosavybės teisių turėtojams;

Or. en

Pakeitimas 43
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pažymi, kad intelektinės 
nuosavybės teisės yra monopolis, sukurtas 
ribotam suinteresuotųjų subjektų skaičiui, 
siekiant sukurti naudą visai visuomenei, 
ir mano, kad besitęsianti pandemija 
parodė, jog su tokiais monopoliais kartu 
visada turi būti nustatytos deramos 
išimtys; ragina Komisiją užtikrinti, kad į 
būsimus teisės aktus bus įtrauktos 
papildomos intelektinės nuosavybės teisių 
išimtys nepaprastosios padėties atvejams 
viešųjų gėrybių labui;

Or. en

Pakeitimas 44
Brando Benifei, Clara Aguilera

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į tai, kad dirbtinio 
intelekto kūriniai, jei jais būtų 
prekiaujama, galėtų iškreipti kultūros ir 
kūrybos sektorių, nes turėtų įtakos 
kainoms ir atlygiui kuriančiųjų žmonių 
nenaudai;

Or. en

Pakeitimas 45
Ivan Štefanec

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kaip svarbu taikyti 
modernias priemones, sudarančias 
galimybes įmonėms apsaugoti savo 
intelektinę nuosavybę, pvz., taikant savo 
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produktams ir paslaugoms skaitmeninę 
apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 46
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina Komisiją toliau analizuoti 
teisinę sistemą ir technologijų naujoves 
siekiant nustatyti, ar galiojančios teisės 
nuostatos tinkamai apima dirbtinio 
intelekto technologijas, ir tinkamai 
reaguoti;

Or. en

Pakeitimas 47
David Cormand
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina įsteigti ES įstaigą, kurios 
užduotis būtų stebėti ir užtikrinti dirbtinio 
intelekto technologijų įgyvendinimo teisės 
nuostatų laikymąsi.

Or. en


