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Pozměňovací návrh 1
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na interinstitucionální 
dohodu ze dne 13. dubna 2016 o 
zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. 
věst. L 123, 12. 5. 2016) a pokyny pro 
zlepšování právní úpravy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

— s ohledem na Smlouvu Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) o 
právu autorském a návrh diskusního 
dokumentu o politikách v oblasti 
duševního vlastnictví a umělé inteligence 
(WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) ze dne 13. 
prosince 2019,

– s ohledem na Smlouvu Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) o 
právu autorském, Smlouvu Světové 
organizace duševního vlastnictví (WIPO) 
o výkonech výkonných umělců 
a o zvukových záznamech a návrh 
diskusního dokumentu o politikách v 
oblasti duševního vlastnictví a umělé 
inteligence (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) ze 
dne 13. prosince 2019,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Právní východisko 18 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu o občanskoprávních 
pravidlech pro robotiku (A8-0005/2017), 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropský 
právní rámec pro duševní vlastnictví má za 
cíl zajistit podporu inovací a kreativity a 
také přístup ke znalostem a informacím;

A. vzhledem k tomu, že evropský 
právní rámec pro duševní vlastnictví má za 
cíl zajistit podporu inovací a kreativity a 
také přístup ke znalostem a informacím a 
že autorské právo se především snaží 
chránit autory, aby měli možnost se 
výsledky své činnosti živit;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropský 
právní rámec pro duševní vlastnictví má za 
cíl zajistit podporu inovací a kreativity a 
také přístup ke znalostem a informacím;

A. vzhledem k tomu, že evropský 
právní rámec pro duševní vlastnictví má za 
cíl zajistit podporu a ochranu inovací a 
kreativity a také přístup ke znalostem a 
informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Daniel Buda

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že článek 118 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
stanoví, že normotvůrce Unie přijme 
opatření o vytvoření evropských práv 
duševního vlastnictví, která zajistí 
jednotnou ochranu práv duševního 
vlastnictví v Unii; vzhledem k tomu, že 
jednotný trh vytváří podmínky pro větší 
hospodářský růst s cílem zajistit prosperitu 
evropských občanů;

B. vzhledem k tomu, že článek 118 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
stanoví, že normotvůrce Unie přijme 
opatření o vytvoření evropských práv 
duševního vlastnictví, která zajistí 
jednotnou ochranu práv duševního 
vlastnictví v Unii; že jednotný trh vytváří 
podmínky pro větší hospodářský růst s 
cílem zajistit prosperitu evropských 
občanů; že rozvoj jednotného digitálního 
trhu zajistí vysokou míru digitalizace v 
Unii po roce 2020, s cílem učinit z Evropy 
světovou velmoc v oblasti umělé 
inteligence; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že článek 118 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
stanoví, že normotvůrce Unie přijme 
opatření o vytvoření evropských práv 
duševního vlastnictví, která zajistí 
jednotnou ochranu práv duševního 
vlastnictví v Unii; vzhledem k tomu, že 
jednotný trh vytváří podmínky pro větší 
hospodářský růst s cílem zajistit 
prosperitu evropských občanů;

B. vzhledem k tomu, že článek 118 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
stanoví, že normotvůrce Unie přijme 
opatření o vytvoření evropských práv 
duševního vlastnictví, která zajistí 
jednotnou ochranu práv duševního 
vlastnictví v Unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že poslední 
vývoj v oblasti umělé inteligence 
představuje značný technologický pokrok, 
který evropským občanům, podnikům a 
tvůrcům otevírá nové perspektivy a přináší 
nové výzvy;

C. vzhledem k tomu, že poslední 
vývoj v oblasti umělé inteligence a 
podobných vznikajících technologií 
představuje značný technologický pokrok, 
který evropským občanům, podnikům, 
orgánům veřejné správy, tvůrcům a 
odvětví obrany otevírá nové perspektivy a 
přináší nové výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence mohou ztížit 
sledovatelnost a uplatňování práv 
duševního vlastnictví na výstupy vytvořené 
umělou inteligencí, takže komplikují 
spravedlivé odměňování lidských tvůrců, 
jejichž původní práce byla využita pro tyto 
technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, musí 
směřovat k zajištění průmyslové a 

vypouští se
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digitální svrchovanosti Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, musí 
směřovat k zajištění průmyslové a digitální 
svrchovanosti Unie;

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, vyžaduje 
vysoký stupeň průmyslové reformy a 
transatlantické spolupráce, které musí 
směřovat k zajištění průmyslové a digitální 
svrchovanosti Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, musí 
směřovat k zajištění průmyslové a digitální 
svrchovanosti Unie;

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, musí 
usilovat o zajištění průmyslové a digitální 
svrchovanosti Unie, 
konkurenceschopnosti EU a podpory a 
ochrany inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, musí 
směřovat k zajištění průmyslové a digitální 
svrchovanosti Unie;

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, musí 
směřovat k zajištění průmyslové a digitální 
svrchovanosti Unie a kulturní 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že cíl, aby se z 
Unie stala světová velmoc v oblasti 
technologií umělé inteligence, musí 
směřovat k zajištění průmyslové a 
digitální svrchovanosti Unie;

D. vzhledem k tomu, že Unie musí 
získat průmyslovou a digitální 
svrchovanost, a proto musí být na špičce v 
oblasti technologií umělé inteligence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že Unie jako 
celek a příslušní tvůrci právních předpisů 
na všech úrovních by měli jednat s 
výhledem do budoucnosti a zajistit, aby 
rozdíl mezi realitou na trhu a právními 
předpisy byl co nejmenší, a to s ohledem 
na rychlý vývoj umělé inteligence a 
technologií souvisejících s umělou 
inteligencí, např. kvantových počítačů a 
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edge computing atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že globální 
vedoucí pozice Evropské unie v oblasti 
umělé inteligence vyžaduje účinný systém 
duševního vlastnictví, který je vhodný pro 
digitální éru a umožňuje inovátorům 
uvádět na trh nové produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že spolehlivé 
záruky jsou zásadně důležité pro ochranu 
patentového systému Evropské unie proti 
zneužití, které poškozuje inovativní 
vývojáře v oblasti umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zaujmout k umělé inteligenci přístup 
zaměřený na člověka, pokud má 
technologie zůstat nástrojem sloužícím 
lidem a veřejnému zájmu;

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zaujmout k umělé inteligenci přístup 
zaměřený na člověka, pokud má 
technologie zůstat nástrojem sloužícím 
lidem a veřejnému zájmu, zejména v 
oblasti biomedicínského inženýrství, 
lékařského pokroku a zdraví;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zaujmout k umělé inteligenci přístup 
zaměřený na člověka, pokud má 
technologie zůstat nástrojem sloužícím 
lidem a veřejnému zájmu;

E. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
zaujmout k umělé inteligenci přístup 
zaměřený na člověka v souladu s etickými 
zásadami a lidskými právy, pokud má 
technologie zůstat nástrojem sloužícím 
lidem a veřejnému zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že právní jistota 
přispívá k technologickému vývoji a že 
důvěra občanů v nové technologie je pro 
vývoj tohoto odvětví zásadně důležitá;

F. vzhledem k tomu, že právní jistota 
přispívá k technologickému vývoji, 
předvídání technologického a 
legislativního vývoje je zásadně důležité 
pro posílení konkurenční výhody Unie a 
že důvěra občanů v nové technologie a 
nový důraz na informatiku a pokročilé 
strojové učení ve vzdělávání jsou pro 
vývoj tohoto odvětví zásadně důležité;
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Or. en

Pozměňovací návrh 21
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že právní jistota 
přispívá k technologickému vývoji a že 
důvěra občanů v nové technologie je pro 
vývoj tohoto odvětví zásadně důležitá;

F. vzhledem k tomu, že právní jistota 
přispívá k technologickému vývoji a 
posiluje mezinárodní 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a malých a středních podniků a 
také podporuje důvěru občanů v nové 
technologie, která je pro vývoj tohoto 
odvětví zásadně důležitá;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že regulační 
předpisy upravující systémy umělé 
inteligence by měly podporovat důvěru v 
jejich bezpečnost, spolehlivost a 
konzistentnost a stále vytvářet rovnováhu 
mezi ochranou občanů na jedné straně a 
pobídkami pro podniky, aby investovaly 
do inovací, a zejména umělé inteligence, 
na straně druhé;

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence musí být 
regulována na úrovni Unie, aby nedošlo k 
roztříštění jednotného trhu; vzhledem k 
tomu, že regulační rámec Unie v oblasti 
umělé inteligence má potenciál stát se 
referenčním rámcem na mezinárodní 
úrovni;

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence musí být 
regulována na úrovni Unie, aby nedošlo k 
roztříštění jednotného trhu; vzhledem k 
tomu, že plně harmonizovaný regulační 
rámec Unie v oblasti umělé inteligence má 
potenciál stát se referenčním rámcem na 
mezinárodní úrovni; vzhledem k tomu, že 
nové společné předpisy pro systémy umělé 
inteligence by měly mít výhradně podobu 
nařízení, aby se zavedly stejné standardy v 
celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence musí být 
regulována na úrovni Unie, aby nedošlo k 
roztříštění jednotného trhu; vzhledem k 
tomu, že regulační rámec Unie v oblasti 
umělé inteligence má potenciál stát se 
referenčním rámcem na mezinárodní 
úrovni;

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence musí být 
regulována na úrovni Unie, aby nedošlo k 
pouhému řazení vnitrostátních 
regulačních ustanovení bez společných 
pokynů, což by vedlo k roztříštění 
jednotného trhu; vzhledem k tomu, že 
regulační rámec Unie v oblasti umělé 
inteligence má potenciál stát se 
referenčním rámcem na mezinárodní 
úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence musí být 
regulována na úrovni Unie, aby nedošlo k 
roztříštění jednotného trhu; vzhledem k 
tomu, že regulační rámec Unie v oblasti 
umělé inteligence má potenciál stát se 
referenčním rámcem na mezinárodní 
úrovni;

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence musí být 
regulována na úrovni Unie, a přitom musí 
být řádně zohledněny různé úrovně 
digitalizace v členských státech; vzhledem 
k tomu, že regulační rámec Unie v oblasti 
umělé inteligence má potenciál stát se 
referenčním rámcem na mezinárodní 
úrovni;

Or. it

Pozměňovací návrh 26
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence musí být 
regulována na úrovni Unie, aby nedošlo k 
roztříštění jednotného trhu; vzhledem k 
tomu, že regulační rámec Unie v oblasti 
umělé inteligence má potenciál stát se 
referenčním rámcem na mezinárodní 
úrovni;

G. vzhledem k tomu, že oblast 
technologií umělé inteligence může být 
regulována na úrovni členských států, aby 
nedošlo k roztříštění jednotného trhu; 
vzhledem k tomu, že regulační rámec Unie 
v oblasti umělé inteligence má potenciál 
stát se referenčním rámcem na mezinárodní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že jakýmkoliv 
iniciativám na evropské úrovni musí 
předcházet odpovídající posouzení 
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dopadů, které zohlední rozdíly mezi 
vnitrostátními infrastrukturami, 
kapacitou a realitou na trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou považovány za 
matematické metody ve smyslu Evropské 
patentové úmluvy;

H. vzhledem k tomu, že podle pokynů 
pro přezkum v Evropském patentovém 
úřadu jsou technologie umělé inteligence 
založeny na počítačových modelech a 
algoritmech, které jsou samy o sobě 
považovány za matematické metody ve 
smyslu Evropské patentové úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou považovány za 
matematické metody ve smyslu Evropské 
patentové úmluvy;

H. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou považovány za 
matematické metody ve smyslu Evropské 
patentové úmluvy, a proto nepodléhají 
patentové ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou považovány za 
matematické metody ve smyslu Evropské 
patentové úmluvy;

H. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence a související technologie 
jsou považovány za matematické metody 
ve smyslu Evropské patentové úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou založeny na 
vytváření a používání počítačových 
programů, které jsou jako takové chráněny 
autorským právem;

I. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou založeny na 
vytváření a používání počítačových 
programů, které jsou jako takové chráněny 
autorským právem; vzhledem k tomu, že 
podle stávajících pravidel nejsou 
chráněny myšlenky, metody a zásady, na 
nichž spočívá jakýkoliv prvek 
počítačového programu, ale pouze 
vyjádření počítačového programu; 
vzhledem k tomu, že s ohledem na 
omezený rozsah ochrany počítačových 
programů autorským právem by měla být 
posouzena také ochrana poskytovaná 
technologiím umělé inteligence 
patentovým právem a směrnicí o 
obchodním tajemství;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou založeny na 
vytváření a používání počítačových 
programů, které jsou jako takové chráněny 
autorským právem;

I. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou založeny na 
vytváření a používání počítačových 
programů, které jako takové podléhají 
zvláštnímu režimu ochrany autorským 
právem;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence jsou založeny na 
vytváření a používání počítačových 
programů, které jsou jako takové chráněny 
autorským právem;

I. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence a související technologie 
jsou založeny na vytváření a používání 
počítačových programů, které jsou jako 
takové chráněny autorským právem;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence nemohou být jakožto 
počítačové programy chráněny patentem, 
s výjimkou případů ve smyslu čl. 52 odst. 
3 Evropské patentové úmluvy;

J. vzhledem k tomu, že čistě 
matematické metody a počítačové 
programy sice nelze patentovat jako 
takové, ale lze je patentovat podle čl. 52 
odst. 3 Evropské patentové úmluvy, pokud 
jsou používány jako součást systému 
umělé inteligence, který přispívá k 
vytvoření „dalšího technického efektu“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence nemohou být jakožto 
počítačové programy chráněny patentem, s 
výjimkou případů ve smyslu čl. 52 odst. 3 
Evropské patentové úmluvy;

J. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence mohou být chráněny 
patentem, s výjimkou počítačových 
programů nebo matematických metod 
jako takových, ve smyslu čl. 52 odst. 3 
Evropské patentové úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence nemohou být jakožto 
počítačové programy chráněny patentem, s 
výjimkou případů ve smyslu čl. 52 odst. 3 
Evropské patentové úmluvy;

J. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence nemohou být chráněny 
patentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence nemohou být jakožto 
počítačové programy chráněny patentem, s 
výjimkou případů ve smyslu čl. 52 odst. 3 

J. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence a související technologie 
nemohou být jakožto počítačové programy 
chráněny patentem, s výjimkou případů ve 



PE652.449v01-00 18/72 AM\1205884CS.docx

CS

Evropské patentové úmluvy; smyslu čl. 52 odst. 3 Evropské patentové 
úmluvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že schopnosti 
samoučení technologií umělé inteligence 
vždy do určité míry zahrnují lidský zásah;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že je udělováno 
stále více patentů v oblasti umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence vyvolává otázky 
ohledně ochrany inovací jako takových a 

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence vyvolává otázky 
ohledně ochrany inovací jako takových a 
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uplatňování práv duševního vlastnictví na 
data získaná díky technologiím umělé 
inteligence, která mohou představovat 
uměleckou či průmyslovou tvorbu; 
vzhledem k tomu, že je někdy těžké 
rozpoznat rozdíl mezi asistovanou tvorbou 
a tvorbou vytvořenou umělou inteligencí;

uplatňování práv duševního vlastnictví na 
data získaná díky technologiím umělé 
inteligence, která mohou představovat 
uměleckou či průmyslovou tvorbu; 
vzhledem k tomu, že v této souvislosti je 
důležité rozlišovat mezi asistovanými díly 
vytvořenými pomocí nástrojů umělé 
inteligence a díly, které samostatně 
vytvořila umělá inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence vyvolává otázky 
ohledně ochrany inovací jako takových a 
uplatňování práv duševního vlastnictví na 
data získaná díky technologiím umělé 
inteligence, která mohou představovat 
uměleckou či průmyslovou tvorbu; 
vzhledem k tomu, že je někdy těžké 
rozpoznat rozdíl mezi asistovanou tvorbou 
a tvorbou vytvořenou umělou inteligencí;

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence a souvisejících 
technologií vyvolává otázky ohledně 
ochrany inovací jako takových a 
uplatňování práv duševního vlastnictví na 
data získaná díky umělé inteligenci a 
souvisejícím technologiím, která mohou 
představovat uměleckou či průmyslovou 
tvorbu; vzhledem k tomu, že je někdy 
těžké rozpoznat rozdíl mezi asistovanou 
tvorbou a tvorbou vytvořenou umělou 
inteligencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence vyvolává otázky 
ohledně ochrany inovací jako takových a 

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence vyvolává otázky 
ohledně ochrany inovací jako takových a 
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uplatňování práv duševního vlastnictví na 
data získaná díky technologiím umělé 
inteligence, která mohou představovat 
uměleckou či průmyslovou tvorbu; 
vzhledem k tomu, že je někdy těžké 
rozpoznat rozdíl mezi asistovanou tvorbou 
a tvorbou vytvořenou umělou inteligencí;

uplatňování práv duševního vlastnictví na 
data získaná díky technologiím umělé 
inteligence, která mohou mít uměleckou či 
průmyslovou povahu; vzhledem k tomu, že 
je někdy těžké rozpoznat rozdíl mezi 
asistovanou lidskou tvorbou a obsahem 
vytvořeným umělou inteligencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
József Szájer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence vyvolává otázky 
ohledně ochrany inovací jako takových a 
uplatňování práv duševního vlastnictví na 
data získaná díky technologiím umělé 
inteligence, která mohou představovat 
uměleckou či průmyslovou tvorbu; 
vzhledem k tomu, že je někdy těžké 
rozpoznat rozdíl mezi asistovanou tvorbou 
a tvorbou vytvořenou umělou inteligencí;

K. vzhledem k tomu, že pokrok v 
oblasti umělé inteligence vyvolává otázky 
ohledně ochrany inovací jako takových a 
uplatňování práv duševního vlastnictví na 
materiál, obsah nebo data získaná díky 
technologiím umělé inteligence, jež mohou 
představovat uměleckou či průmyslovou 
tvorbu; vzhledem k tomu, že je někdy 
těžké rozpoznat rozdíl mezi asistovanou 
tvorbou a tvorbou vytvořenou umělou 
inteligencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že výstup 
vytvořený umělou inteligencí, včetně 
mimo jiné syntetického obsahu, může vést 
ke vzniku nových uměleckých žánrů a 
vytvářet různé obchodní příležitosti v 
kreativních odvětvích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 45
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že účelem 
autorských práv je na jedné stráně chránit 
ekonomické a morální zájmy autorů a na 
druhé straně podporovat lidskou tvorbu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence; vzhledem k tomu, že 
jsou nezbytná zvláštní pravidla pro správu 
a transparentnost v souvislosti s daty 
použitými při vývoji, zavádění, školení a 
používání technologií umělé inteligence, 
aby se zvýšila kvalita dat v celém životním 
cyklu systému umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
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Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence a související technologie do 
značné míry závisí na datech a že tento 
obecný termín zahrnuje rozmanité 
kategorie, které vyžadují různou formu 
ochrany a správy; vzhledem k tomu, že 
větší přístup k určitým datům a databázím 
v Evropské unii bude hrát zásadní roli v 
podpoře vývoje evropské umělé 
inteligence; vzhledem k tomu, že produkce 
evropských dat bude mít zásadní význam 
pro zajištění technologické nezávislosti a 
konkurenční výhody a přispěje k posílení 
odvětví bezpečnosti a obrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
již existujícím obsahu a datech a že tento 
obecný termín zahrnuje rozmanité 
kategorie, které jsou vhodné pro sdělování, 
interpretaci nebo zpracování a vyžadují 
různou formu ochrany a řízení, zejména 
pokud jde o správu dat; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitému obsahu, datům, 
metadatům a databázím v Evropské unii 
bude hrát zásadní roli v podpoře vývoje 
evropské umělé inteligence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech, často získaných z již dříve 
existujícího obsahu, a že tento obecný 
termín zahrnuje rozmanité kategorie, které 
vyžadují různou formu ochrany a správy; 
vzhledem k tomu, že větší přístup k 
určitým datům a databázím v Evropské 
unii bude hrát zásadní roli v podpoře 
vývoje evropské umělé inteligence a v 
podpoře konkurenceschopnosti 
evropských společností na světových 
trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii, zejména pro 
malé a střední podniky a začínající 
podniky, bude hrát zásadní roli v podpoře 
vývoje evropské umělé inteligence;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
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Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují různou 
formu ochrany a správy; vzhledem k tomu, 
že větší, transparentní a otevřený přístup k 
určitým neosobním datům a databázím v 
Evropské unii bude hrát zásadní roli v 
podpoře vývoje evropské umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
datech a že tento obecný termín zahrnuje 
rozmanité kategorie, které vyžadují 
různou formu ochrany a správy; vzhledem 
k tomu, že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude hrát 
zásadní roli v podpoře vývoje evropské 
umělé inteligence;

L. vzhledem k tomu, že technologie 
umělé inteligence do značné míry závisí na 
velkých objemech dat; vzhledem k tomu, 
že větší přístup k určitým datům a 
databázím v Evropské unii bude spolu s 
interoperabilitou dat, která omezuje 
závislost na dodavatelích, hrát zásadní roli 
pro zajištění rovných tržních podmínek na 
jednotném digitálním trhu a v podpoře 
vývoje evropské umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že je nezbytné 
dbát na to, aby právní předpisy 
zohledňovaly mnohostrannost umělé 
inteligence a zejména nezbytnost 
podporovat investice do systémů umělé 
inteligence, aby se zajistila jejich 
dlouhodobá životaschopnost;

Or. ro

Pozměňovací návrh 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že sběr dat, 
zejména osobních údajů, musí být v 
souladu se základními právy občanů a 
obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů a musí být prováděn zákonným 
způsobem se souhlasem dotčených 
občanů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu Evropské komise 
nazvanou „O umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře“ a také 
„Evropskou strategii pro data“; zdůrazňuje, 
že přístupy, které jsou v těchto 
dokumentech uvedeny, pravděpodobně 
přispějí k rozvoji potenciálu umělé 

1. vítá bílou knihu Evropské komise 
nazvanou „O umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře“ a také 
„Evropskou strategii pro data“; zdůrazňuje, 
že přístupy, které jsou v těchto 
dokumentech uvedeny, pravděpodobně 
přispějí k rozvoji potenciálu umělé 
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inteligence zaměřené na člověka v Unii; 
konstatuje však, že Komise se podle všeho 
nezabývá ochranou práv duševního 
vlastnictví v souvislosti s vývojem 
technologií umělé inteligence, ačkoliv tato 
práva jsou důležitá a inovace a kreativita 
hrají v rámci ekonomiky Unie významnou 
roli;

inteligence zaměřené na člověka v Unii; 
konstatuje však, že Komise se podle všeho 
nezabývá ochranou práv duševního 
vlastnictví v souvislosti s vývojem 
technologií umělé inteligence, ačkoliv tato 
práva jsou důležitá a inovace a kreativita 
hrají v rámci ekonomiky Unie významnou 
roli; konstatuje dále, že další srovnatelné 
nové technologie nejsou vůbec nebo téměř 
zmíněny, ačkoli již dnes hrají stále 
významnější úlohu a tato úloha by se v 
blízké budoucnosti měla ještě zvyšovat; 
připomíná, že navzájem propojené 
faktory, tj. vytváření evropských dat a 
jejich používání, budou mít rovněž dopady 
na evropský právní rámec, pokud jde o 
práva duševního vlastnictví, a měly by 
tedy být zohledněny jako klíčový aspekt v 
těchto úvahách;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu Evropské komise 
nazvanou „O umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře“ a také 
„Evropskou strategii pro data“; 
zdůrazňuje, že přístupy, které jsou v těchto 
dokumentech uvedeny, pravděpodobně 
přispějí k rozvoji potenciálu umělé 
inteligence zaměřené na člověka v Unii; 
konstatuje však, že Komise se podle všeho 
nezabývá ochranou práv duševního 
vlastnictví v souvislosti s vývojem 
technologií umělé inteligence, ačkoliv tato 
práva jsou důležitá a inovace a kreativita 
hrají v rámci ekonomiky Unie významnou 
roli;

1. bere na vědomí bílou knihu 
Evropské komise nazvanou „O umělé 
inteligenci – evropský přístup k excelenci a 
důvěře“ a také „Evropskou strategii pro 
data“; nicméně konstatuje, že otázkou 
ochrany práv duševního vlastnictví se 
Komise v souvislosti s vývojem technologií 
umělé inteligence dosud nezabývala;

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu Evropské komise 
nazvanou „O umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře“ a také 
„Evropskou strategii pro data“; 
zdůrazňuje, že přístupy, které jsou v těchto 
dokumentech uvedeny, pravděpodobně 
přispějí k rozvoji potenciálu umělé 
inteligence zaměřené na člověka v Unii; 
konstatuje však, že Komise se podle všeho 
nezabývá ochranou práv duševního 
vlastnictví v souvislosti s vývojem 
technologií umělé inteligence, ačkoliv tato 
práva jsou důležitá a inovace a kreativita 
hrají v rámci ekonomiky Unie významnou 
roli;

1. bere na vědomí bílou knihu 
Evropské komise nazvanou „O umělé 
inteligenci – evropský přístup k excelenci a 
důvěře“ a také „Evropskou strategii pro 
data“; domnívá se, že přístupy, které jsou v 
těchto dokumentech uvedeny, jsou 
odrazovým můstkem pro rozvoj potenciálu 
umělé inteligence zaměřené na člověka v 
EU; konstatuje však, že Komise se podle 
všeho nezabývá ochranou práv duševního 
vlastnictví v souvislosti s vývojem 
technologií umělé inteligence, ačkoliv tato 
práva jsou důležitá a inovace a kreativita 
hrají v rámci ekonomiky Unie významnou 
roli;

Or. it

Pozměňovací návrh 58
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá bílou knihu Evropské komise 
nazvanou „O umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře“ a také 
„Evropskou strategii pro data“; zdůrazňuje, 
že přístupy, které jsou v těchto 
dokumentech uvedeny, pravděpodobně 
přispějí k rozvoji potenciálu umělé 
inteligence zaměřené na člověka v Unii; 
konstatuje však, že Komise se podle všeho 
nezabývá ochranou práv duševního 
vlastnictví v souvislosti s vývojem 
technologií umělé inteligence, ačkoliv tato 

1. vítá bílou knihu Evropské komise 
nazvanou „O umělé inteligenci – evropský 
přístup k excelenci a důvěře“ a také 
„Evropskou strategii pro data“; zdůrazňuje, 
že přístupy, které jsou v těchto 
dokumentech uvedeny, pravděpodobně 
přispějí k rozvoji potenciálu umělé 
inteligence zaměřené na člověka v Unii; 
konstatuje však, že Komise se ochranou 
práv duševního vlastnictví v souvislosti s 
vývojem technologií umělé inteligence 
dosud nezabývala, ačkoliv tato práva jsou 
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práva jsou důležitá a inovace a kreativita 
hrají v rámci ekonomiky Unie významnou 
roli;

klíčová a inovace a kreativita hrají v rámci 
ekonomiky Unie významnou roli;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam vytvoření 
funkčního a plně harmonizovaného 
regulačního rámce v oblasti technologií 
umělé inteligence; domnívá se, že takový 
rámec by měl mít spíše formu nařízení, a 
nikoli směrnice, aby se zabránilo 
roztříštění evropského jednotného 
digitálního trhu a podpořily se inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. požaduje, aby bylo provedeno 
posouzení týkající se ochrany práv 
duševního vlastnictví v souvislosti s 
vývojem technologií umělé inteligence s 
cílem posoudit, zda jsou potřebné úpravy, 
a zajistit, aby byl stávající právní rámec 
vhodný pro podporu investic, vytváření 
příležitostí pro evropské společnosti a 
začínající podniky a podporu rozvoje a 
zavádění umělé inteligence v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že vývoj a rozšíření 
technologií souvisejících s umělou 
inteligencí i růst globální ekonomiky 
založené na datech vyžadují, aby byly 
řešeny důležité technické, sociální, 
ekonomické, etické a právní otázky v 
různých oblastech politik, např. i práv 
duševního vlastnictví;

2. zdůrazňuje, že vývoj a rozšíření 
technologií souvisejících s umělou 
inteligencí i růst globální ekonomiky 
založené na datech vyžadují, aby byly 
řešeny důležité technické, sociální, 
ekonomické, etické a právní otázky v 
různých oblastech politik, např. i práv 
duševního vlastnictví, a dopad těchto 
technologií na tyto politické oblasti; 
zdůrazňuje, že má-li se uvolnit potenciál 
technologií umělé inteligence, je nezbytné 
odstranit zbytečné právní překážky jejich 
rozvoje a používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že vývoj a rozšíření 
technologií souvisejících s umělou 
inteligencí i růst globální ekonomiky 
založené na datech vyžadují, aby byly 
řešeny důležité technické, sociální, 
ekonomické, etické a právní otázky v 
různých oblastech politik, např. i práv 
duševního vlastnictví;

2. zdůrazňuje, že vývoj a rozšíření 
technologií souvisejících s umělou 
inteligencí i růst globální ekonomiky 
založené na datech vyžadují, aby byly 
řešeny důležité technické, sociální, 
ekonomické, etické a právní otázky v 
různých oblastech politik, např. i práv 
duševního vlastnictví; zdůrazňuje, že 
související politická rozhodnutí by měla 
být flexibilní, aby nebránila růstu a 
inovacím stále se rozvíjející ekonomiky 
založené na datech v Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence, aby se vytvořila právní 
jistota a vybudovala důvěra, jež umožní 
podporu investic do těchto technologií; 
domnívá se, že Unie může zaujmout 
vedoucí roli ve vytváření technologií umělé 
inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, který bude pravidelně 
posuzován s ohledem na technologický 
vývoj, a zavede veřejné politiky prevence, 
zejména v oblasti vzdělávacích programů a 
finanční podpory pro výzkum;

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence a jejich vícerozměrného 
charakteru, aby se vytvořila právní jistota 
a vybudovala důvěra, jež umožní podporu 
investic do těchto technologií; domnívá se, 
že Unie může dosáhnout svého cíle a 
převzít vedoucí úlohu při vytváření 
technologií umělé inteligence, pokud 
přijme funkční regulační rámec, který bude 
pravidelně posuzován s ohledem na 
technologický vývoj, a zavede veřejné 
politiky prevence, zejména v oblasti 
vzdělávacích programů a finanční podpory 
pro výzkum; opakuje, že je v tomto ohledu 
třeba zajistit dostatečný prostor pro rozvoj 
nových technologií, produktů nebo služeb;

Or. ro

Pozměňovací návrh 64
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence, aby se vytvořila právní 
jistota a vybudovala důvěra, jež umožní 
podporu investic do těchto technologií; 
domnívá se, že Unie může zaujmout 
vedoucí roli ve vytváření technologií umělé 
inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, který bude pravidelně 
posuzován s ohledem na technologický 

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence, aby se vytvořila právní 
jistota a vybudovala důvěra, jež umožní 
podporu investic do těchto technologií; 
domnívá se, že Unie může zaujmout 
vedoucí roli ve vytváření technologií umělé 
inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, posílí své průmyslové 
kapacity, zapojí se do spolupráce 
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vývoj, a zavede veřejné politiky prevence, 
zejména v oblasti vzdělávacích programů 
a finanční podpory pro výzkum;

veřejného a soukromého sektoru a přijme 
finanční model, který přiláká a udrží ty 
nejlepší odborníky v oblasti umělé 
inteligence, přičemž je třeba provádět 
pravidelné hodnocení s ohledem na 
technologický vývoj a proaktivní veřejné 
politiky, zejména pokud jde o programy 
odborné přípravy a finanční podporu pro 
výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence, aby se vytvořila právní 
jistota a vybudovala důvěra, jež umožní 
podporu investic do těchto technologií; 
domnívá se, že Unie může zaujmout 
vedoucí roli ve vytváření technologií 
umělé inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, který bude pravidelně 
posuzován s ohledem na technologický 
vývoj, a zavede veřejné politiky prevence, 
zejména v oblasti vzdělávacích programů a 
finanční podpory pro výzkum;

3. podtrhuje klíčový význam ochrany 
práv duševního vlastnictví v případě 
technologií umělé inteligence, aby se 
zajistila vysoká úroveň ochrany těchto 
práv, vytvořila právní jistota a vybudovala 
důvěra, jež umožní podporu investic do 
těchto technologií; domnívá se, že 
vzhledem k malé regulaci na vnitrostátní 
úrovni má EU potenciál k tomu, aby se 
ujala vedoucí úlohy v oblasti umělé 
inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, který bude pravidelně 
posuzován s ohledem na technologický 
vývoj, a zavede veřejné politiky prevence, 
zejména v oblasti vzdělávacích programů a 
finanční podpory pro výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence, aby se vytvořila právní 
jistota a vybudovala důvěra, jež umožní 
podporu investic do těchto technologií; 
domnívá se, že Unie může zaujmout 
vedoucí roli ve vytváření technologií 
umělé inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, který bude pravidelně 
posuzován s ohledem na technologický 
vývoj, a zavede veřejné politiky prevence, 
zejména v oblasti vzdělávacích programů a 
finanční podpory pro výzkum;

3. podtrhuje význam vyvážené 
ochrany práv duševního vlastnictví v 
případě technologií umělé inteligence, aby 
se vytvořila právní jistota a vybudovala 
důvěra, jež umožní podporu investic do 
těchto technologií, ale také využití těchto 
technologií spotřebiteli; domnívá se, že 
Unie může mít vedoucí úlohu ve vytváření 
technologií umělé inteligence, pokud 
přijme funkční regulační rámec, který bude 
pravidelně posuzován s ohledem na 
technologický vývoj, a zavede veřejné 
politiky prevence, zejména v oblasti 
vzdělávacích programů a finanční podpory 
pro výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence, aby se vytvořila právní 
jistota a vybudovala důvěra, jež umožní 
podporu investic do těchto technologií; 
domnívá se, že Unie může zaujmout 
vedoucí roli ve vytváření technologií 
umělé inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, který bude pravidelně 
posuzován s ohledem na technologický 
vývoj, a zavede veřejné politiky prevence, 
zejména v oblasti vzdělávacích programů a 
finanční podpory pro výzkum;

3. podtrhuje význam ochrany práv 
duševního vlastnictví v případě technologií 
umělé inteligence, aby se vytvořila právní 
jistota a vybudovala důvěra, jež umožní 
podporu investic do těchto technologií, 
zejména v případě MSP a začínajících 
podniků; domnívá se, že Unie může může 
mít vedoucí úlohu ve vytváření technologií 
umělé inteligence, pokud přijme funkční 
regulační rámec, který bude pravidelně 
posuzován s ohledem na technologický 
vývoj, a zavede veřejné politiky prevence, 
zejména v oblasti vzdělávacích programů a 
finanční podpory pro výzkum;

Or. it

Pozměňovací návrh 68
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Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vytváření 
příznivého prostředí pro tvořivost a 
inovace podporou využívání technologií 
umělé inteligence ze strany tvůrců nesmí 
být na úkor zájmů lidských tvůrců, jejichž 
autorská práva mohou být využita během 
vývoje, zavádění, odborné přípravy a 
využívání systémů založených na umělé 
inteligenci; doporučuje, aby bylo úsilí o 
podporu využívání technologií umělé 
inteligence omezeno na ty, kteří dodržují 
etické zásady Unie, a na příslušný 
regulační rámec, který je základem vývoje, 
zavádění a využívání umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že veřejnou 
finanční podporu inovací v oblasti umělé 
inteligence přispívající k obecnému zájmu 
musí doprovázet protihodnota.
Takováto protihodnota zahrnuje zejména 
cenovou dostupnost dotčených inovací a 
snadnější přístup k nim. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
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Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. 3a. potvrzuje zároveň význam 
sdílení údajů a přístupu k údajům i 
otevřených norem a technologií s 
otevřeným zdrojovým kódem a zároveň 
vyzývá k přístupu k právům duševního 
vlastnictví, který podporuje investice a 
podněcuje inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se rovněž, že Unie se musí 
zabývat různými aspekty umělé inteligence 
pomocí definice, která je technologicky 
neutrální a dostatečně flexibilní, aby 
zahrnula budoucí technologický vývoj;

4. domnívá se rovněž, že Unie se musí 
zabývat různými aspekty umělé inteligence 
prostřednictvím definice, která je 
technologicky neutrální a dostatečně 
flexibilní, aby zahrnula budoucí 
technologický vývoj; domnívá se, že je 
nezbytné i nadále uvažovat o interakci 
mezi umělou inteligencí a právy 
duševního vlastnictví jak z hlediska úřadů 
duševního vlastnictví, tak uživatelů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 72
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se rovněž, že Unie se musí 
zabývat různými aspekty umělé inteligence 
pomocí definice, která je technologicky 

4. domnívá se rovněž, že Unie se musí 
zabývat různými aspekty umělé inteligence 
prostřednictvím definice, která je 
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neutrální a dostatečně flexibilní, aby 
zahrnula budoucí technologický vývoj;

technologicky neutrální a dostatečně 
flexibilní, aby zahrnula budoucí 
technologický vývoj a další využití;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že provádění a 
prosazování navrhovaného nového rámce 
pro důvěryhodnou a etickou umělou 
inteligenci vyžaduje přístup ke kódování a 
údajům ze strany příslušných orgánů a v 
případě některých vysoce rizikových 
technologií, jako jsou aplikace používané 
vládními orgány pro občany, i přístup ze 
strany veřejnosti; domnívá se, že práva 
duševního vlastnictví tomuto přístupu 
nebrání;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že ustanovení o 
ochraně práv duševního vlastnictví musejí 
být v souladu s požadavky na 
transparentnost algoritmů (zejména v 
případě vysoce rizikové umělé inteligence) 
a zároveň musejí být chráněna obchodní 
tajemství;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 75
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů; domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
role použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické 
rovnováhy;

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů;  domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
úlohy použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické 
rovnováhy; připomíná, že každý přístup 
musí nalézt správnou rovnováhu mezi 
potřebou chránit investice a to jak zdroje, 
tak i úsilí, a potřebou stimulovat vytváření 
a sdílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů; domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
role použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické 
rovnováhy;

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů;  domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
role použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické 
rovnováhy; domnívá se, že pro účely 
hodnocení lidských zdrojů týkajících se 
algoritmů umělé inteligence je nezbytný 
důkladnější výzkum;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 77
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů; domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
role použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické 
rovnováhy;

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů;  domnívá se, že tento přístup musí 
např. zohlednit míru lidského zásahu, 
autonomii umělé inteligence a důležitost 
úlohy a původu použitých dat a případný 
vliv jiných prvků, např. odvětvové 
ekonomické rovnováhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů; domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
role použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické 
rovnováhy;

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů; domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, autonomii 
umělé inteligence, důležitost úlohy 
použitých dat a původu dat, nebo v 
případě vlastnických práv, chráněná díla 
a použitý předmět a případný vliv jiných 
prvků;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů; domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
role použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické 
rovnováhy;

5. doporučuje, aby dopady technologií 
umělé inteligence na práva duševního 
vlastnictví byly posuzovány podle odvětví 
a typů;  domnívá se, že tento přístup musí 
zohlednit míru lidského zásahu, důležitost 
role použitých dat a případný vliv jiných 
prvků, např. odvětvové ekonomické a 
sociální rovnováhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
ochrany ochranných známek a 
průmyslových vzorů, autorského práva a 
práv s ním souvisejících, včetně 
použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním; dále potvrzuje, že je třeba 
posoudit, zda by bylo vhodné zpřísnit 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká;

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
ochrany ochranných známek a 
průmyslových vzorů, autorského práva a 
práv s ním souvisejících, včetně 
použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním;  uznává potenciál 
technologií umělé inteligence při 
zdokonalování v oblasti prosazování práv 
duševního vlastnictví, i když je nutná 
kontrola a ověřování člověkem, zejména 
pokud jde o možné právní důsledky; dále 
potvrzuje, že je třeba posoudit, zda by bylo 
vhodné vnímat smluvní právo a pravidla 
hospodářské soutěže jako doplněk s cílem 
vytvořit tak komplexnější právní rámec pro 
ekonomická odvětví, jichž se umělá 
inteligence týká;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
ochrany ochranných známek a 
průmyslových vzorů, autorského práva a 
práv s ním souvisejících, včetně 
použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním; dále potvrzuje, že je třeba 
posoudit, zda by bylo vhodné zpřísnit 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká;

6. navrhuje, aby se toto posouzení 
zaměřilo na dopad a vliv technologií 
umělé inteligence v rámci stávajícího 
režimu patentového práva, ochrany 
ochranných známek a průmyslových vzorů, 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících, včetně použitelnosti právní 
ochrany databází a počítačových programů, 
a ochrany nezveřejněného know-how a 
obchodních informací („obchodního 
tajemství“) před jejich neoprávněným 
získáním, využitím a zpřístupněním; dále 
potvrzuje, že je třeba posoudit, zda je třeba 
přizpůsobit smluvní právo a pravidla 
hospodářské soutěže s cílem zabývat se 
selháním trhu nebo zneužíváním v oblasti 
digitální ekonomiky, a vytvořit tak 
komplexnější právní rámec pro 
ekonomická odvětví, jichž se umělá 
inteligence týká, a tím umožnit evropským 
společnostem jejich rozšiřování;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
ochrany ochranných známek a 
průmyslových vzorů, autorského práva a 
práv s ním souvisejících, včetně 

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
ochrany ochranných známek a 
průmyslových vzorů, autorského práva a 
práv s ním souvisejících, včetně 
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použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním; dále potvrzuje, že je třeba 
posoudit, zda by bylo vhodné zpřísnit 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká;

použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním; dále potvrzuje, že je třeba 
posoudit, zda by bylo vhodné aktualizovat 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká, společně s dalšími 
zúčastněnými stranami, včetně občanů a 
spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
ochrany ochranných známek a 
průmyslových vzorů, autorského práva a 
práv s ním souvisejících, včetně 
použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním; dále potvrzuje, že je třeba 
posoudit, zda by bylo vhodné zpřísnit 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká;

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
obchodní značky a průmyslových vzorů, 
autorského práva a práv s ním 
souvisejících; zdůrazňuje však, že ochrana 
duševního vlastnictví a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) musí 
být vždy v souladu s dalšími základními 
právy a svobodami; dále potvrzuje, že je 
třeba posoudit, zda by bylo vhodné zpřísnit 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Angel Dzhambazki



AM\1205884CS.docx 41/72 PE652.449v01-00

CS

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv technologií umělé inteligence v rámci 
stávajícího režimu patentového práva, 
ochrany ochranných známek a 
průmyslových vzorů, autorského práva a 
práv s ním souvisejících, včetně 
použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním; dále potvrzuje, že je třeba 
posoudit, zda by bylo vhodné zpřísnit 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká;

6. navrhuje posoudit zejména dopad a 
vliv umělé inteligence a podobných 
technologií v rámci stávajícího režimu 
patentového práva, ochrany ochranných 
známek a průmyslových vzorů, autorského 
práva a práv s ním souvisejících, včetně 
použitelnosti právní ochrany databází a 
počítačových programů, a ochrany 
nezveřejněného know-how a obchodních 
informací („obchodního tajemství“) před 
jejich neoprávněným získáním, využitím a 
zpřístupněním; dále potvrzuje, že je třeba 
posoudit, zda by bylo vhodné zpřísnit 
smluvní právo a pravidla hospodářské 
soutěže, a vytvořit tak komplexnější právní 
rámec pro ekonomická odvětví, jichž se 
umělá inteligence týká;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že podle prvního 
posouzení směrnice 96/9/ES o právní 
ochraně databází vedlo zavedení 
„zvláštního práva“ ke snížení produkce 
evropských databází1a; vybízí proto 
Komisi, aby zrušila směrnici 96/9/ES;
_________________
1a Hodnocení Komise ze dne 12. prosince 
2005 
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu
ment.cfm?doc_id=57136).

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že matematické metody 
nelze patentovat s výjimkou případů, kdy 
se jedná o vynálezy technické povahy, 
které pak patentovat lze, pokud jsou 
splněna příslušná kritéria pro vynálezy; 
připomíná, že pokud se určitá žádost týká 
metody, která používá technické 
prostředky, nebo zařízení, pak je její účel, z 
hlediska celku, technické povahy, a tudíž 
může být patentován; dále konstatuje, že 
inovace v oblasti umělé inteligence lze 
patentovat, pokud jsou splněna kritéria pro 
vynálezy;

7. připomíná, že matematické metody 
nelze patentovat s výjimkou případů, kdy 
se jedná o vynálezy technické povahy, 
které pak patentovat lze, pokud jsou 
splněna příslušná kritéria pro vynálezy; 
připomíná, že pokud se určitá žádost týká 
metody, která používá technické 
prostředky, nebo zařízení, pak je její účel, z 
hlediska celku, technické povahy, a tudíž 
může být patentován; dále konstatuje, že 
inovace v oblasti umělé inteligence lze 
patentovat, pokud jsou splněna kritéria pro 
vynálezy; v této souvislosti zdůrazňuje 
úlohu ochrany patentů při stimulování 
vývoje nových vynálezů a podpoře jejich 
šíření;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že matematické metody 
nelze patentovat s výjimkou případů, kdy 
se jedná o vynálezy technické povahy, 
které pak patentovat lze, pokud jsou 
splněna příslušná kritéria pro vynálezy; 
připomíná, že pokud se určitá žádost týká 
metody, která používá technické 
prostředky, nebo zařízení, pak je její účel, z 
hlediska celku, technické povahy, a tudíž 
může být patentován; dále konstatuje, že 
inovace v oblasti umělé inteligence lze 

7. připomíná, že matematické metody 
nelze patentovat s výjimkou případů, kdy 
jsou používány pro vynálezy technické 
povahy, které pak patentovat lze, pokud 
jsou splněna příslušná kritéria pro 
vynálezy; připomíná, že pokud se určitá 
žádost týká metody, která používá 
technické prostředky, nebo zařízení, pak je 
její účel, z hlediska celku, technické 
povahy, a tudíž může být patentován; dále 
konstatuje, že inovace v oblasti umělé 
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patentovat, pokud jsou splněna kritéria pro 
vynálezy;

inteligence lze patentovat, pokud jsou 
splněna kritéria pro vynálezy;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že matematické metody 
nelze patentovat s výjimkou případů, kdy 
se jedná o vynálezy technické povahy, 
které pak patentovat lze, pokud jsou 
splněna příslušná kritéria pro vynálezy; 
připomíná, že pokud se určitá žádost týká 
metody, která používá technické 
prostředky, nebo zařízení, pak je její účel, z 
hlediska celku, technické povahy, a tudíž 
může být patentován; dále konstatuje, že 
inovace v oblasti umělé inteligence lze 
patentovat, pokud jsou splněna kritéria 
pro vynálezy;

7. zdůrazňuje, že inovace v oblasti 
umělé inteligence lze patentovat, pokud 
jsou splněna kritéria pro vynálezy 
technické povahy; konstatuje, že pouze 
matematické metody jako takové nelze 
patentovat, a pokud se jedná o vynálezy 
technické povahy, tak tyto pak patentovat 
lze, pokud jsou splněna příslušná kritéria 
pro vynálezy; připomíná, že pokud se 
určitá žádost týká metody, která používá 
technické prostředky, nebo zařízení, pak je 
její účel, z hlediska celku, ve skutečnosti 
technické povahy, a tudíž může být 
patentován;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že matematické metody 
nelze patentovat s výjimkou případů, kdy 
se jedná o vynálezy technické povahy, 
které pak patentovat lze, pokud jsou 
splněna příslušná kritéria pro vynálezy; 
připomíná, že pokud se určitá žádost týká 
metody, která používá technické 
prostředky, nebo zařízení, pak je její účel, z 

7. připomíná, že matematické metody 
nelze patentovat s výjimkou případů, kdy 
se jedná o vynálezy technické povahy, 
které pak patentovat lze, pokud jsou 
splněna příslušná kritéria pro vynálezy; 
připomíná, že pokud se určitá žádost týká 
metody, která používá technické 
prostředky, nebo zařízení, pak je její účel, z 



PE652.449v01-00 44/72 AM\1205884CS.docx

CS

hlediska celku, technické povahy, a tudíž 
může být patentován; dále konstatuje, že 
inovace v oblasti umělé inteligence lze 
patentovat, pokud jsou splněna kritéria pro 
vynálezy;

hlediska celku, technické povahy, a tudíž 
může být patentován; dále konstatuje, že 
inovace v oblasti umělé inteligence lze 
patentovat pouze, pokud jsou splněna 
kritéria pro vynálezy;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 
prvek; dále konstatuje, že patentové právo 
vyžaduje úplný popis použité technologie, 
což může pro některé technologie umělé 
inteligence představovat problém s 
ohledem na složitost uvažování; rovněž 
zdůrazňuje, že reverzní inženýrství 
představuje výjimku z obchodního 
tajemství, která může způsobovat 
problémy z hlediska práv duševního 
vlastnictví v rámci vývoje technologií 
umělé inteligence;

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 
prvek;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 
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prvek; dále konstatuje, že patentové právo 
vyžaduje úplný popis použité technologie, 
což může pro některé technologie umělé 
inteligence představovat problém s 
ohledem na složitost uvažování; rovněž 
zdůrazňuje, že reverzní inženýrství 
představuje výjimku z obchodního 
tajemství, která může způsobovat 
problémy z hlediska práv duševního 
vlastnictví v rámci vývoje technologií 
umělé inteligence;

prvek; dále konstatuje, že patentové právo 
vyžaduje úplný popis použité technologie, 
což může pro některé technologie umělé 
inteligence představovat problém s 
ohledem na složitost uvažování; rovněž 
zdůrazňuje, že v rámci vývoje technologií 
umělé inteligenc je třeba zohlednit jak 
přínosy reverzního inženýrství, tak i výzvy, 
které představuje v právní oblasti; dále 
konstatuje, že práh patentovatelnosti 
vynálezů umělé inteligence by mohl být 
snížen, pokud jde o společensky prospěšné 
oblasti, jako je zdravotní péče, trestní 
soudnictví, kultura a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 
prvek; dále konstatuje, že patentové právo 
vyžaduje úplný popis použité technologie, 
což může pro některé technologie umělé 
inteligence představovat problém s 
ohledem na složitost uvažování; rovněž 
zdůrazňuje, že reverzní inženýrství 
představuje výjimku z obchodního 
tajemství, která může způsobovat 
problémy z hlediska práv duševního 
vlastnictví v rámci vývoje technologií 
umělé inteligence;

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 
prvek;  dále konstatuje, že patentové právo 
vyžaduje úplný popis použité technologie, 
což může pro některé technologie umělé 
inteligence představovat problém s 
ohledem na složitost uvažování; rovněž 
zdůrazňuje, že reverzní inženýrství 
představuje výjimku z obchodního 
tajemství v oblasti počítačových programů 
a ochrany obchodního tajemství, která 
mají klíčový význam pro inovace a 
výzkum;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 
prvek; dále konstatuje, že patentové právo 
vyžaduje úplný popis použité technologie, 
což může pro některé technologie umělé 
inteligence představovat problém s 
ohledem na složitost uvažování; rovněž 
zdůrazňuje, že reverzní inženýrství 
představuje výjimku z obchodního 
tajemství, která může způsobovat problémy 
z hlediska práv duševního vlastnictví v 
rámci vývoje technologií umělé 
inteligence;

8. konstatuje, že ochranu 
patentováním lze poskytnout pod 
podmínkou, že se jedná o nový vynález, 
který není zjevný a obsahuje inovativní 
prvek;  dále konstatuje, že patentové právo 
vyžaduje úplný popis použité technologie, 
což může pro některé technologie umělé 
inteligence představovat problém s 
ohledem na složitost uvažování; rovněž 
zdůrazňuje, že reverzní inženýrství 
představuje kontraverzní výjimku z 
obchodního tajemství, která může 
způsobovat problémy z hlediska práv 
duševního vlastnictví v rámci vývoje 
technologií umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že autonomizace 
tvůrčího procesu vyvolává otázky ohledně 
vlastnictví práv duševního vlastnictví; v 
tomto ohledu se domnívá, že by nebylo 
vhodné, aby technologie umělé inteligence 
měly právní subjektivitu;

9. konstatuje, že autonomizace 
tvůrčího procesu vyvolává otázky ohledně 
vlastnictví práv duševního vlastnictví; v 
tomto ohledu se domnívá, že by nebylo 
vhodné, aby technologie umělé inteligence 
měly právní subjektivitu, a poukazuje na 
negativní dopad této možnosti na pobídky 
pro lidské tvůrce;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Patrick Breyer

Návrh usnesení
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Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. konstatuje, že autonomizace 
tvůrčího procesu vyvolává otázky ohledně 
vlastnictví práv duševního vlastnictví; v 
tomto ohledu se domnívá, že by nebylo 
vhodné, aby technologie umělé inteligence 
měly právní subjektivitu;

9. konstatuje, že autonomizace v 
oblasti procesu vytváření obsahu 
umělecké povahy může vyvolávat otázky 
týkající se práv duševního vlastnictví 
tohoto obsahu; v tomto ohledu se 
domnívá, že by nebylo vhodné, aby 
technologie umělé inteligence měly právní 
subjektivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že práva duševního 
vlastnictví pro vývoj technologií umělé 
inteligence by měla být odlišena od práv 
duševního vlastnictví pro obsah vytvořený 
umělou inteligencí; zdůrazňuje, že práva 
duševního vlastnictví chrání výsledky 
práce, kterou vytvořil člověk; upozorňuje 
na to, že by tvorba a vynálezy umělé 
inteligence, pokud jsou uváděny na trh, by 
mohly vést k narušení trhu, které by 
ovlivnilo tvorbu cen a odměňování na 
úkor lidských tvůrců a soustřeďovaly by 
trh ve prospěch majitelů umělé 
inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat 
mezi výtvory podporovanými umělou 
inteligencí a výtvory umělé inteligence, 
neboť pouze ty vytvářejí nové výzvy v 
oblasti regulace v oblasti ochrany práv 
duševního vlastnictví, zejména v oblasti 
autorského práva a patentového práva; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že je důležité 
zabývat se otázkou vlastnictví a 
tvůrcovství;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 99
József Szájer

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené za pomoci umělé inteligence, 
aby se tato forma tvorby podpořila s cílem 
podpořit investice do této formy tvorby a 
zlepšit právní jistotu tvůrců, podniků a 
občanů; domnívá se, že na některá díla 
nebo jiné chráněné subjekty, které jsou 
vytvořeny za pomoci umělé inteligence, lze 
nahlížet jako na rovnocenná duševním 
dílům, a mohla by tudíž podle být chráněna 
autorským právem, což je v souladu s 
pojmem zakotveným v evropském právu, 
tj. že originalita je přímo spojena s 
fyzickými osobami nebo s lidskými 
vlastnostmi; doporučuje, aby vlastnictví 
práv patřilo osobě, která dané dílo 
zákonným způsobem připraví a zveřejní 
pod podmínkou, že si tvůrce dané 
technologie výslovně nevyhradil právo na 
takové použití; vyzývá Komisi, aby 
stanovila jasné a přísné požadavky, pokud 
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jde o přidělení vlastnických práv tvůrci 
technologie namísto osobě, která dílo 
vytvořila a zveřejnila; zastává názor, že 
tento přístup by rovněž zabránil tomu, aby 
jakákoli ochrana autorských práv 
přiznaná určitým dílům, které vznikly za 
pomoci technologie umělé inteligence, 
mohla vést k monopolu hrstky podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

10. připomíná, že v kontinentálním 
evropském chápání autorství je pojem 
„duševní výtvor" vázán na osobnost 
autora, neboť se má vztahovat na fyzické 
osoby, a proto umělí aktéři, jako jsou 
roboti a umělá inteligence, nesmějí být 
nepovažováni za autory a informace, které 
vytvářejí, nejsou způsobilé k ochraně 
podle autorského práva; domnívá se, že 
nestabilní postavení autorů a často nízká 
odměna by neměly být dále umocňovány 
novými kategoriemi děl chráněných 
autorským právem, které vznikly v 
důsledku technologií umělé inteligence, 
které by konkurovaly umělecké tvorbě 
lidí; odmítá pojetí vlastnictví údajů a 
zdůrazňuje, že je třeba zlepšit přístup k 
neosobním údajům a jejich využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila;  domnívá se, že 
pro obsah vytvořený umělou inteligencí a 
odvozený z dat chráněných autorským 
právem, je požadováno povolení nositelů 
autorských práv, pokud není na základě 
právních výjimek stanoveno jinak; 
domnívá se, že některá díla vytvořená 
umělou inteligencí jsou podobná duševním 
dílům, a mohla by tudíž být chráněna 
autorským právem; doporučuje, aby 
vlastnictví práv patřilo osobě, která dané 
dílo zákonným způsobem připraví a 
zveřejní pod podmínkou, že si tvůrce dané 
technologie výslovně nevyhradil právo na 
takové použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, v rámci níž 
je taková ochrana odůvodněna na základě 
stejných nebo podobných kreativních 
výsledků, aby se tato forma tvorby 
podpořila; domnívá se, že některá díla 
vytvořená umělou inteligencí jsou podobná 
duševním dílům, a mohla by tudíž být 
chráněna autorským právem; doporučuje, 
aby vlastnictví práv patřilo osobě, která 
dané dílo zákonným způsobem vytváří, 
připraví a zveřejní pod podmínkou, že si 
tvůrce dané technologie výslovně 
nevyhradil právo na takové použití;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

10. zastává názor, že je třeba zvážit 
ochranu technických a uměleckých děl 
vytvořených umělou inteligencí s cílem 
podpořit tuto formu tvorby; domnívá se, že 
některá díla nebo jiné objekty vytvořené 
umělou inteligencí jsou podobná duševním 
dílům nebo vynálezům, a mohla by tudíž 
být chráněna autorským právem či patenty; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
pouze osobě, právnímu subjektu nebo 
společnosti, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila;  domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem a 
doporučuje, aby byla pečlivě posouzena 
otázka autorských práv k těmto dílům;
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použití;

Or. it

Pozměňovací návrh 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila; domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby vlastnictví práv patřilo 
osobě, která dané dílo zákonným 
způsobem připraví a zveřejní pod 
podmínkou, že si tvůrce dané technologie 
výslovně nevyhradil právo na takové 
použití;

10. domnívá se, že je nutno uvažovat o 
ochraně umělecké a technické tvorby 
vytvářené umělou inteligencí, aby se tato 
forma tvorby podpořila;  domnívá se, že 
některá díla vytvořená umělou inteligencí 
jsou podobná duševním dílům, a mohla by 
tudíž být chráněna autorským právem; 
doporučuje, aby byla vlastnická práva 
svěřena osobě, která připravuje a 
zveřejňuje práci v souladu se zákonem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 107
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že v souvislosti s 
ekonomikou založenou na datech lze 
dosáhnout lepšího spravování autorských 
práv pro účely lepšího odměňování autorů 
a výkonných umělců, zejména pokud jde o 
umožnění rychlé identifikace autorství a 
vlastnického podílu obsahu, což přispěje 
ke snížení počtu osiřelých děl; dále 
zdůrazňuje, že technologická řešení v 
oblasti umělé inteligence by měla být 
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využívána ke zlepšení datové 
infrastruktury autorských práv a 
propojení metadat v dílech, ale také k 
usnadnění povinnosti transparentnosti 
stanovené v článku 19 směrnice o 
autorském právu na jednotném digitálním 
trhu pro aktuální, relevantní a komplexní 
informace o využívání děl autorů a 
vystoupení výkonných umělců, zejména 
pokud existuje vícero nositelů práv a 
komplexní systémy udělování licencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
József Szájer

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. navrhuje, že by se posuzování mělo 
soustředit na to, zda je možné na některá 
díla vytvořená umělou inteligencí nahlížet 
jako na díla ekvivalentní dílům 
chráněným duševním vlastnictvím a zda 
by mohla tudíž být chráněna autorským 
právem; doporučuje posoudit, komu by v 
tomto případě mělo být přiděleno 
vlastnictví práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že k největším 
uživatelům technologií umělé inteligence 
jako podpůrného nástroje na tvorbu a 
obohacení svých prací patří tvůrci a tvůrčí 
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odvětví; domnívá se, že by autorská a 
související práva měla být zohledněna na 
ochranu lidských tvůrců využívajících tyto 
technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. nabádá k opatrnosti, pokud jde o 
ochranu výtvorů anonymně a zcela 
generovaných technologií umělé 
inteligence, protože by to mohlo podkopat 
zásadu původnosti a vytvořit nepřímé 
soutěžení s intelektuálními výstupy 
lidských autorů a tvůrců;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. se zájmem očekává přezkum 
stávající politiky v oblasti ochranných 
známek a průmyslových vzorů, jelikož ty 
mohou být aplikacemi umělé inteligence 
vytvářeny samostatně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Patrick Breyer
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. se zájmem očekává přezkum 
stávající politiky v oblasti ochranných 
známek a průmyslových vzorů, jelikož ty 
mohou být aplikacemi umělé inteligence 
vytvářeny samostatně;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. se zájmem očekává přezkum 
stávající politiky v oblasti ochranných 
známek a průmyslových vzorů, jelikož ty 
mohou být aplikacemi umělé inteligence 
vytvářeny samostatně;

11. se zájmem očekává přezkum 
stávající politiky v oblasti ochranných 
známek a vzorů, jelikož ty mohou být 
aplikacemi umělé inteligence vytvářeny 
samostatně; vyzývá Komisi, aby vyjasnila 
právní status ochranných známek 
generovaných aplikacemi umělé 
inteligence, pokud jde o práva duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. se zájmem očekává přezkum 
stávající politiky v oblasti ochranných 
známek a průmyslových vzorů, jelikož ty 
mohou být aplikacemi umělé inteligence 
vytvářeny samostatně;

11. se zájmem očekává přezkum 
stávající politiky v oblasti průmyslových 
vzorů, jelikož ty mohou být aplikacemi 
umělé inteligence vytvářeny samostatně;
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Or. cs

Pozměňovací návrh 115
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání 
technologií umělé inteligence nemůže 
nahradit ověřování člověkem, pokud jde o 
udělování práv duševního vlastnictví a 
určování odpovědnosti v případě porušení 
těchto práv;

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání 
technologií umělé inteligence nemůže 
nahradit ověřování člověkem, pokud jde o 
udělování práv duševního vlastnictví a 
určování odpovědnosti v případě porušení 
těchto práv; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
postupy registrace s využitím umělé 
inteligence vždy přezkoumávaly jednotlivé 
osoby schopné posoudit situaci případ od 
případu, s cílem zajistit kvalitní a 
spravedlivá rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání 
technologií umělé inteligence nemůže 
nahradit ověřování člověkem, pokud jde o 
udělování práv duševního vlastnictví a 
určování odpovědnosti v případě porušení 
těchto práv;

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání 
technologií umělé inteligence nemůže 
nahradit ověřování a přezkum člověkem 
případ od případu a zohlednit všechny 
podstatné okolnosti, pokud jde o udělování 
práv duševního vlastnictví a určování 
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odpovědnosti v případě porušení těchto 
práv, a s cílem zajistit kvalitní a 
spravedlivá rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání 
technologií umělé inteligence nemůže 
nahradit ověřování člověkem, pokud jde o 
udělování práv duševního vlastnictví a 
určování odpovědnosti v případě porušení 
těchto práv;

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání 
technologií umělé inteligence nemůže 
nahradit ověřování člověkem, pokud jde o 
udělování práv duševního vlastnictví a 
určování odpovědnosti v případě porušení 
těchto práv a škod způsobených 
technologiemi umělé inteligence;

Or. it

Pozměňovací návrh 118
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání 
technologií umělé inteligence nemůže 
nahradit ověřování člověkem, pokud jde o 
udělování práv duševního vlastnictví a 
určování odpovědnosti v případě porušení 
těchto práv;

12. konstatuje, že umělá inteligence 
umožňuje zpracování velkého objemu dat 
týkajících se současného stavu nebo 
existence práv duševního vlastnictví; 
zároveň konstatuje, že používání umělé 
inteligence a souvisejících technologií 
nemůže nahradit ověřování člověkem, 
pokud jde o udělování práv duševního 
vlastnictví a určování odpovědnosti v 
případě porušení těchto práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 119
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. poukazuje na to, že zavedením 
právního požadavku na 
uchování kontrolovatelného záznamu dat 
po celý životní cyklus technologií umělé 
inteligence vývojářem, provozovatelem 
nebo uživatelem těchto technologií se 
zpřesní postup sledování a zajistí, 
aby výstupy generované umělou 
inteligencí, jež obsahují chráněná 
autorská práva nebo jsou z těchto práv 
odvozené, dodržovaly práva držitelů 
autorských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje význam umělé 
inteligence v pomoci vlastníkům a 
provozovatelům značek, ale rovněž 
veřejným orgánům, při prosazování jejich 
práv duševního vlastnictví v prostředí 
online; konstatuje, že jakékoli používání 
umělé inteligence vzhledem k prosazování 
práv duševního vlastnictví nicméně 
zahrnuje lidský zásah při vzniku právních 
důsledků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. doporučuje, aby byl tento právní 
požadavek rozšířen na data obsahující 
obrázky a/nebo videa zahrnující 
biometrické údaje jakékoli osoby nebo z 
těchto obrázků a videonahrávek odvozená, 
aby bylo zajištěno dodržování práva na 
soukromí; zdůrazňuje, že takový právní 
požadavek je ústřední pro možnost 
zavedení právního rámce, který bude 
podporovat nediskriminační a 
důvěryhodný výstup vytvořený umělou 
inteligencí a současně respektovat práva 
třetí strany na soukromí a její autorská 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že co se týče používání 
dat umělou inteligencí, je třeba posoudit 
používání dat chráněných autorským 
právem z hlediska výjimek týkajících se 
vytěžování textů a dat stanovených ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném 
digitálním trhu; upozorňuje na problémy 
s právy duševního vlastnictví, které 
mohou vzniknout v důsledku vytváření 
deep fakes na základě dat chráněných 
autorským právem;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 123
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že co se týče používání 
dat umělou inteligencí, je třeba posoudit 
používání dat chráněných autorským 
právem z hlediska výjimek týkajících se 
vytěžování textů a dat stanovených ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu; upozorňuje na problémy s právy 
duševního vlastnictví, které mohou 
vzniknout v důsledku vytváření deep fakes 
na základě dat chráněných autorským 
právem;

13. konstatuje, že co se týče 
používání děl umělou inteligencí, je třeba 
posoudit používání dat chráněných 
autorským právem s ohledem na potřebu 
zajistit vysokou úroveň ochrany 
autorských práv a výjimky týkající se 
vytěžování textů a dat stanovené ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu, a že by v tomto ohledu neměly být 
vytvářeny žádné nové výjimky; konstatuje, 
že díla chráněná autorským právem 
používaná jako vstup pro procesy a 
software umělé inteligence nevyžadují 
žádné nové politické úvahy a měl by se na 
ně nadále vztahovat současný rámec pro 
autorská práva, který je k tomuto účelu 
vhodný; domnívá se, že je třeba 
podporovat dobrovolné sdílení dat mezi 
podniky a odvětvími na základě 
spravedlivého smluvního uspořádání a že 
v tomto ohledu by se mělo používání dat 
chráněných autorským právem 
řídit licenčními dohodami; bere na 
vědomí právní problémy, které mohou 
vzniknout v důsledku vytváření deep fakes 
na základě zavádějícího, manipulativního 
nekvalitního a/nebo nepovoleného 
používání dat chráněných autorským 
právem;  zdůrazňuje, že je třeba řešit 
obavy týkající se této technologie, pokud 
jde o práva duševního vlastnictví, 
důvěryhodnost, podvody a aspekty 
soukromí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že co se týče používání 
dat umělou inteligencí, je třeba posoudit 
používání dat chráněných autorským 
právem z hlediska výjimek týkajících se 
vytěžování textů a dat stanovených ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu; upozorňuje na problémy s právy 
duševního vlastnictví, které mohou 
vzniknout v důsledku vytváření deep fakes 
na základě dat chráněných autorským 
právem;

13. konstatuje, že co se týče 
používání dat umělou inteligencí, je třeba 
posoudit používání děl chráněných 
autorským právem a dalších souvisejících 
a přidružených dat, datových souborů a 
metadat z hlediska výjimek týkajících se 
vytěžování textů a dat stanovených ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu; dodává, že přes výjimky, které 
poskytuje, směrnice nevyjasňuje plně 
ochranu dat podle autorského práva; 
upozorňuje na problémy s právy duševního 
vlastnictví, které mohou vzniknout v 
důsledku vytváření deep fakes na základě 
zavádějících, manipulativních nebo pouze 
nedostatečně kvalitních dat bez ohledu na 
to, zda takové deep fakes jsou daty, jež 
mohou být chráněna autorským právem;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že co se týče používání 
dat umělou inteligencí, je třeba posoudit 
používání dat chráněných autorským 
právem z hlediska výjimek týkajících se 
vytěžování textů a dat stanovených ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu; upozorňuje na problémy s právy 
duševního vlastnictví, které mohou 
vzniknout v důsledku vytváření deep fakes 

13. konstatuje, že co se týče používání 
dat umělou inteligencí, je třeba posoudit 
legální používání dat chráněných 
autorským právem z hlediska výjimek 
týkajících se vytěžování textů a dat 
stanovených ve směrnici o autorském 
právu a právech s ním souvisejících na 
jednotném digitálním trhu; upozorňuje na 
problémy s právy duševního vlastnictví, 
které mohou vzniknout v důsledku 



AM\1205884CS.docx 63/72 PE652.449v01-00

CS

na základě dat chráněných autorským 
právem;

vytváření deep fakes na základě dat 
chráněných autorským právem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že co se týče používání 
dat umělou inteligencí, je třeba posoudit 
používání dat chráněných autorským 
právem z hlediska výjimek týkajících se 
vytěžování textů a dat stanovených ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu; upozorňuje na problémy s právy 
duševního vlastnictví, které mohou 
vzniknout v důsledku vytváření deep fakes 
na základě dat chráněných autorským 
právem;

13. konstatuje, že co se týče používání 
dat umělou inteligencí, je třeba posoudit 
používání dat chráněných autorským 
právem z hlediska výjimek týkajících se 
vytěžování textů a dat stanovených ve 
směrnici o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu a s ohledem na všechna použití, na 
která se vztahují omezení a výjimky v 
oblasti ochrany práv duševního 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
Unie; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
domnívá se, že musí být poskytnuty úplné 
informace o využívání dat chráněných 
duševním vlastnictvím, zejména v rámci 

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
EU; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
poukazuje na to, že pro právní stanovení 
duševního vlastnictví odvětvových dat, 
která se nevztahují k vynálezům v obecně 
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vztahů mezi platformami a podniky; chápaném smyslu, je zapotřebí stálé 
hloubkové analýzy; domnívá se, že musí 
být poskytnuty úplné informace o 
využívání údajů chráněných duševním 
vlastnictvím, zejména v rámci vztahů mezi 
platformami a podniky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 128
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
Unie; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
domnívá se, že musí být poskytnuty úplné 
informace o využívání dat chráněných 
duševním vlastnictvím, zejména v rámci 
vztahů mezi platformami a podniky;

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
EU; zdůrazňuje, že evropská strategie pro 
data musí zajišťovat rovnováhu mezi 
podporou datových toků a širšího 
používání a sdílení dat a ochranou práva 
duševního vlastnictví, soukromí a 
obchodních tajemství; poukazuje na to, že 
je v tomto ohledu nutno posoudit, zda 
pravidla Unie pro duševní vlastnictví jsou 
schopna ochránit data nezbytná pro vývoj 
umělé inteligence; domnívá se, že musí být 
poskytnuty úplné informace o 
využívání dat chráněných duševním 
vlastnictvím, zejména v rámci vztahů mezi 
platformami a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
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provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
Unie; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
domnívá se, že musí být poskytnuty úplné 
informace o využívání dat chráněných 
duševním vlastnictvím, zejména v rámci 
vztahů mezi platformami a podniky;

provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
EU; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou odpovídajícím 
nástrojem na ochranu dat nezbytných pro 
vývoj umělé inteligence a vítá úsilí Komise 
v tomto ohledu; domnívá se, že musí být 
poskytnuty úplné informace o 
využívání dat chráněných duševním 
vlastnictvím, zejména v rámci vztahů mezi 
platformami a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
Unie; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
domnívá se, že musí být poskytnuty úplné 
informace o využívání dat chráněných 
duševním vlastnictvím, zejména v rámci 
vztahů mezi platformami a podniky;

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
Unie; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
domnívá se, že musí být poskytnuty úplné 
informace o využívání dat chráněných 
duševním vlastnictvím, zejména v rámci 
vztahů mezi platformami a podniky, a 
dodržování obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
Unie; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
domnívá se, že musí být poskytnuty úplné 
informace o využívání dat chráněných 
duševním vlastnictvím, zejména v rámci 
vztahů mezi platformami a podniky;

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost a 
interoperabilita dat v rámci Unie; 
zdůrazňuje, že je v tomto ohledu nutno 
posoudit, zda nehrozí, že pravidla EU pro 
duševní vlastnictví vytvoří zbytečné 
překážky v přístupu k datům; domnívá se, 
že musí být poskytnuty úplné informace o 
využívání dat chráněných duševním 
vlastnictvím, zejména v rámci vztahů mezi 
platformami a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je důležité úplné 
provedení strategie pro jednotný digitální 
trh, aby se zlepšila přístupnost dat v rámci 
Unie; zdůrazňuje, že je v tomto ohledu 
nutno posoudit, zda pravidla Unie pro 
duševní vlastnictví jsou schopna ochránit 
data nezbytná pro vývoj umělé inteligence; 
domnívá se, že musí být poskytnuty úplné 
informace o využívání dat chráněných 
duševním vlastnictvím, zejména v rámci 
vztahů mezi platformami a podniky;

14. zdůrazňuje, že je důležité provedení 
strategie pro jednotný digitální trh, aby se 
zlepšila přístupnost k jiným než osobním 
údajům v rámci EU; zdůrazňuje, že je 
třeba zajistit, aby pravidla duševního 
vlastnictví EU nebyla na překážku 
přístupnosti údajů, a tedy vývoji umělé 
inteligence; domnívá se, že musí být 
poskytnuty úplné informace o využívání 
údajů chráněných duševním vlastnictvím, 
zejména v rámci vztahů mezi platformami 
a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že nejúčinnějším 
způsobem, jak omezit předpojatost v 
systémech umělé inteligence, je zajistit, 
aby měly k dispozici co největší objem 
neosobních dat ke svému rozvoji, a proto 
je třeba omezit všechny zbytečné překážky 
bránící vytěžování textů a dat a usnadnit 
přeshraniční využívání; konstatuje dále, 
že umělá inteligence a vývojáři v oblasti 
strojového učení často využívají veřejná 
nebo zdarma poskytovaná data při výběru 
dat pro učení a pro usnadnění 
přístupu, aby se tak vyhnuli možné 
odpovědnosti za porušení předpisů, což 
vytváří zvláštní formu předpojatosti 
výběru dat pro učení, což často vede k 
dalším podobám škodlivější předpojatosti 
ve výsledcích, a že tedy tato situace 
vyžaduje větší pružnost při využívání dat 
chráněných právem duševního vlastnictví, 
s cílem snížit předpojatost umělé 
inteligence a strojového učení a dát je do 
většího souladu s etickými normami s 
konečným cílem lepší služby lidstvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. zdůrazňuje, že je třeba řešit 
zbývající nejistoty spojené s legálním 
vytěžováním textů a dat, kterým mohou 
vývojáři umělé inteligence dosud čelit po 
přijetí směrnice (EU) 2019/790; vyzývá 
Komisi, aby vydala pokyny ohledně toho, 
jak centralizovaným zůsobem veřejně 
všem zpřístupnit vyhrazení práv jinými 
než strojově čitelnými prostředky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že Komise zvažuje, 
zda by bylo vhodné vypracovat právní 
předpisy týkající se otázek, které mají 
dopad na vztahy mezi hospodářskými 
subjekty, jejichž účelem je využívání dat, 
což zahrnuje hodnocení rámce práv 
duševního vlastnictví, včetně případné 
revize směrnice o databázích a případného 
objasnění používání směrnice o ochraně 
obchodních tajemství jako obecného 
rámce; se zájmem očekává výsledky 
veřejné konzultace, kterou zahájila Komise 
v souvislosti s evropskou strategií pro data;

15. bere na vědomí, že Komise zvažuje, 
zda by bylo vhodné vypracovat právní 
předpisy týkající se otázek, které mají 
dopad na vztahy mezi hospodářskými 
subjekty, jejichž účelem je etické 
využívání dat včetně již dříve existujícího 
obsahu a kvalitních datových souborů, 
což zahrnuje hodnocení rámce práv 
duševního vlastnictví, včetně případné 
revize směrnice o databázích a případného 
objasnění používání směrnice o ochraně 
obchodních tajemství jako obecného 
rámce; poukazuje na potenciál stávající 
ochrany autorských práv, obchodního 
tajemství nebo ochrany databází týkající 
se dat, jsou-li splněna nezbytná kritéria a 
aniž jsou dotčena možná budoucí 
legislativní opatření zlepšující právní 
jistotu pro tvůrce, podniky a také občany; 
se zájmem očekává výsledky veřejné 
konzultace, kterou zahájila Komise v 
souvislosti s evropskou strategií pro data a 
navrhuje, aby se Unie při tvorbě právních 
předpisů soustředila na usnadnění 
přístupu k datům a ke sdílení dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Brando Benifei

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že Komise 
zvažuje, zda by bylo vhodné vypracovat 

15. vítá, že Komise zvažuje, zda by 
bylo vhodné vypracovat právní předpisy 
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právní předpisy týkající se otázek, které 
mají dopad na vztahy mezi hospodářskými 
subjekty, jejichž účelem je využívání dat, 
což zahrnuje hodnocení rámce práv 
duševního vlastnictví, včetně případné 
revize směrnice o databázích a případného 
objasnění používání směrnice o ochraně 
obchodních tajemství jako obecného 
rámce; se zájmem očekává výsledky 
veřejné konzultace, kterou zahájila Komise 
v souvislosti s evropskou strategií pro data;

týkající se otázek, které mají dopad na 
vztahy mezi hospodářskými subjekty, 
jejichž účelem je využívání dat, což 
zahrnuje hodnocení rámce práv duševního 
vlastnictví, včetně případné revize 
směrnice o databázích a případného 
objasnění používání směrnice o ochraně 
obchodních tajemství jako obecného 
rámce; se zájmem očekává výsledky 
veřejné konzultace, kterou zahájila Komise 
v souvislosti s evropskou strategií pro data;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že Komise zvažuje, 
zda by bylo vhodné vypracovat právní 
předpisy týkající se otázek, které mají 
dopad na vztahy mezi hospodářskými 
subjekty, jejichž účelem je využívání dat, 
což zahrnuje hodnocení rámce práv 
duševního vlastnictví, včetně případné 
revize směrnice o databázích a 
případného objasnění používání směrnice 
o ochraně obchodních tajemství jako 
obecného rámce; se zájmem očekává 
výsledky veřejné konzultace, kterou 
zahájila Komise v souvislosti s evropskou 
strategií pro data;

15. bere na vědomí, že Komise zvažuje, 
zda by bylo vhodné vypracovat právní 
předpisy týkající se otázek, které mají 
dopad na vztahy mezi hospodářskými 
subjekty, jejichž účelem je využívání dat, 
což zahrnuje hodnocení rámce práv 
duševního vlastnictví, a se zájmem 
očekává výsledky veřejné konzultace, 
kterou zahájila Komise v souvislosti s 
evropskou strategií pro data;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. bere na vědomí, že Komise zvažuje, 
zda by bylo vhodné vypracovat právní 
předpisy týkající se otázek, které mají 
dopad na vztahy mezi hospodářskými 
subjekty, jejichž účelem je využívání dat, 
což zahrnuje hodnocení rámce práv 
duševního vlastnictví, včetně případné 
revize směrnice o databázích a případného 
objasnění používání směrnice o ochraně 
obchodních tajemství jako obecného 
rámce; se zájmem očekává výsledky 
veřejné konzultace, kterou zahájila Komise 
v souvislosti s evropskou strategií pro data;

15. bere na vědomí, že Komise zvažuje, 
zda by bylo vhodné vypracovat právní 
předpisy týkající se otázek, které mají 
dopad na vztahy mezi hospodářskými 
subjekty, jejichž účelem je využívání 
neosobních údajů, což zahrnuje hodnocení 
rámce práv duševního vlastnictví, včetně 
případné revize směrnice o databázích a 
případného objasnění používání směrnice o 
ochraně obchodních tajemství jako 
obecného rámce; se zájmem očekává 
výsledky veřejné konzultace, kterou 
zahájila Komise v souvislosti s evropskou 
strategií pro data;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
Komise i nadále usilovala o co nejvyšší 
míru ochrany duševního vlastnictví 
evropských vývojářů technologií umělé 
inteligence a co největší právní jistotu 
uživatelů v rámci jednání na mezinárodní 
úrovni, zejména pokud jde o probíhající 
diskuse o umělé inteligenci a datové 
revoluci na úrovni Světové organizace 
duševního vlastnictví;

16. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
Komise i nadále usilovala o co nejvyšší 
míru ochrany duševního vlastnictví 
evropských vývojářů technologií umělé 
inteligence a co největší právní jistotu 
uživatelů v rámci jednání na mezinárodní 
úrovni, zejména pokud jde o probíhající 
diskuse o umělé inteligenci a datové 
revoluci na úrovni Světové organizace 
duševního vlastnictví; vybízí Komisi, aby 
zahájila diskuse o případných užitečných 
výjimkách a omezeních; vítá aktivní 
zapojení Komise v této souvislosti, jak 
ukazuje příklad předložení stanovisek 
Unie na veřejné konzultaci se Světovou 
organizací duševního vlastnictví (WIPO) 
o návrhu diskusního dokumentu WIPO 
týkajícího se duševního vlastnictví a 
umělé inteligence konané dne 13. 
prosince 2019;
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Or. en

Pozměňovací návrh 140
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
Komise i nadále usilovala o co nejvyšší 
míru ochrany duševního vlastnictví 
evropských vývojářů technologií umělé 
inteligence a co největší právní jistotu 
uživatelů v rámci jednání na mezinárodní 
úrovni, zejména pokud jde o probíhající 
diskuse o umělé inteligenci a datové 
revoluci na úrovni Světové organizace 
duševního vlastnictví;

16. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
Komise usilovala o vyváženou a inovativní 
ochranu duševního vlastnictví ku 
prospěchu evropských vývojářů 
technologií umělé inteligence a pro co 
největší právní jistotu uživatelů, především 
v rámci jednání na mezinárodní úrovni, 
zejména pokud jde o probíhající diskuse o 
umělé inteligenci a datové revoluci na 
úrovni Světové organizace duševního 
vlastnictví; zdůrazňuje, že by bylo nejprve 
třeba odblokovat probíhající jednání v 
organizaci WIPO o omezeních a 
výjimkách pro knihovny a archivy a 
omezeních a výjimkách pro vzdělávací 
účely; 

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
pevné záruky na ochranu evropských 
vývojářů v oblasti umělé inteligence před 
zneužíváním postupů v oblasti patentů, 
jako jsou postupy používané subjekty 
pro prosazování patentů, což jsou 
finanční subjekty nevyrábějící ani 
neprodávající jakékoli výrobky, jež však ve 
stále větší míře nakupují patenty s cílem 
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vést spory s inovativními společnostmi 
včetně MSP, aby obdržely vysoké poplatky 
za vyrovnání sporů; vyzývá Komisi, aby 
posoudila své stávající pokyny týkající 
uplatňování a vymáhání práv duševního 
vlastnictví s ohledem na tyto abusivní 
praktiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. tvrdí, že systémy duševního 
vlastnictví vztahující se na umělou 
inteligenci by neměly být používány pro 
omezení transparentnosti rozhodovacích 
systému na základě umělé inteligence, 
vést k tomuto omezení transparentnosti 
ani mu sloužit, na ohrožování kontroly 
všech řídících systémů založených na 
umělé inteligenci dozornými orgány, 
obcházení možných požadavků na 
technologie open source ve veřejných 
zakázkách nebo na bránění jakýmkoli 
úsilím o interkonektivitu digitálních 
služeb;

Or. en


