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Poprawka 1
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie 
międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 
2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 
prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016) oraz 
wytyczne dotyczące lepszego stanowienia 
prawa;

Or. en

Poprawka 2
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Traktat Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) o prawie autorskim oraz projekt 
stanowiska w sprawie polityki w dziedzinie 
własności intelektualnej i sztucznej 
inteligencji (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) z 
dnia 13 grudnia 2019 r.,

– uwzględniając Traktat Światowej 
Organizacji Własności Intelektualnej 
(WIPO) o prawie autorskim, Traktat 
Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej (WIPO) o artystycznych 
wykonaniach i fonogramach oraz projekt 
stanowiska w sprawie polityki w dziedzinie 
własności intelektualnej i sztucznej 
inteligencji (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) z 
dnia 13 grudnia 2019 r.,

Or. en

Poprawka 3
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Umocowanie 18 a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego w sprawie 
przepisów prawa cywilnego dotyczących 
robotyki (A8-0005/2017),

Or. en

Poprawka 4
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że europejskie 
ramy prawne dotyczące własności 
intelektualnej służą zapewnieniu 
wspierania innowacji i kreatywności, a 
także dostępu do wiedzy i informacji;

A. mając na uwadze, że europejskie 
ramy prawne dotyczące własności 
intelektualnej służą zapewnieniu 
wspierania innowacji i kreatywności, a 
także dostępu do wiedzy i informacji oraz 
że prawo autorskie ma w szczególności na 
celu ochronę praw autorów i ich 
możliwości utrzymywania się dzięki 
dochodom z ich utworów;

Or. it

Poprawka 5
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że europejskie 
ramy prawne dotyczące własności 
intelektualnej służą zapewnieniu 
wspierania innowacji i kreatywności, a 
także dostępu do wiedzy i informacji;

A. mając na uwadze, że europejskie 
ramy prawne dotyczące własności 
intelektualnej służą zapewnieniu 
wspierania i ochrony innowacji i 
kreatywności, a także dostępu do wiedzy i 
informacji;

Or. en
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Poprawka 6
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, iż organy 
prawodawcze Unii ustanawiają środki 
dotyczące tworzenia europejskich praw 
własności intelektualnej w celu 
zapewnienia jednolitej ochrony tych praw 
w całej Unii; mając na uwadze, że 
jednolity rynek sprzyja warunkom 
korzystnym dla silniejszego wzrostu 
gospodarczego, gwarantującego dobrobyt 
obywatelom europejskim;

B. mając na uwadze, że art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, iż organy 
prawodawcze Unii ustanawiają środki 
dotyczące tworzenia europejskich praw 
własności intelektualnej w celu 
zapewnienia jednolitej ochrony tych praw 
w całej Unii; mając na uwadze, że 
jednolity rynek sprzyja warunkom 
korzystnym dla silniejszego wzrostu 
gospodarczego, gwarantującego dobrobyt 
obywatelom europejskim; mając na 
uwadze, że rozwój jednolitego rynku 
cyfrowego zapewni przyszłość Unii o 
wysokim stopniu cyfryzacji po 2020 r. w 
dążeniu do uczynienia z Europy 
światowego lidera w dziedzinie sztucznej 
inteligencji;

Or. ro

Poprawka 7
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, iż organy 
prawodawcze Unii ustanawiają środki 
dotyczące tworzenia europejskich praw 
własności intelektualnej w celu 
zapewnienia jednolitej ochrony tych praw 
w całej Unii; mając na uwadze, że 

B. mając na uwadze, że art. 118 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej stanowi, iż organy 
prawodawcze Unii ustanawiają środki 
dotyczące tworzenia europejskich praw 
własności intelektualnej w celu 
zapewnienia jednolitej ochrony tych praw 
w całej Unii;
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jednolity rynek sprzyja warunkom 
korzystnym dla silniejszego wzrostu 
gospodarczego, gwarantującego dobrobyt 
obywatelom europejskim;

Or. fr

Poprawka 8
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w dziedzinie 
sztucznej inteligencji (SI) odnotowano 
ostatnio znaczny postęp technologiczny, 
który otwiera perspektywy i stawia 
wyzwania przed europejskimi 
obywatelami, przedsiębiorstwami i 
twórcami;

C. mając na uwadze, że w dziedzinie 
sztucznej inteligencji (SI) i podobnych 
powstających technologii odnotowano 
ostatnio znaczny postęp technologiczny, 
który otwiera perspektywy i stawia 
wyzwania przed europejskimi 
obywatelami, przedsiębiorstwami, 
administracją publiczną, twórcami i 
sektorem obrony;

Or. en

Poprawka 9
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że technologie 
sztucznej inteligencji mogą utrudnić 
identyfikowalność i stosowanie praw 
własności intelektualnej w przypadku 
dzieł wygenerowanych przez SI, 
utrudniając tym samym zapewnienie 
godziwego wynagrodzenia dla twórców-
ludzi, których oryginalne dzieła są 
wykorzystywane do napędzania takich 
technologii;
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Or. en

Poprawka 10
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy dążyć 
do uczynienia Unii liderem w dziedzinie 
technologii SI z myślą o zapewnieniu jej 
suwerenności cyfrowej i przemysłowej;

skreśla się

Or. en

Poprawka 11
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy dążyć 
do uczynienia Unii liderem w dziedzinie 
technologii SI z myślą o zapewnieniu jej 
suwerenności cyfrowej i przemysłowej;

D. mając na uwadze, że cel, jakim jest 
uczynienie Unii Europejskiej liderem w 
dziedzinie technologii SI wymaga znacznej 
reformy przemysłowej i współpracy 
transatlantyckiej, co z kolei musi 
obejmować wysiłki na rzecz zapewnienia 
Unii suwerenności cyfrowej i 
przemysłowej;

Or. en

Poprawka 12
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka
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D. mając na uwadze, że należy dążyć 
do uczynienia Unii liderem w dziedzinie 
technologii SI z myślą o zapewnieniu jej 
suwerenności cyfrowej i przemysłowej;

D. mając na uwadze, że należy dążyć 
do uczynienia Unii liderem w dziedzinie 
technologii SI z myślą o zapewnieniu jej 
suwerenności cyfrowej i przemysłowej, 
zapewnieniu konkurencyjności UE, a 
także promowaniu i ochronie innowacji;

Or. en

Poprawka 13
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy dążyć 
do uczynienia Unii liderem w dziedzinie 
technologii SI z myślą o zapewnieniu jej 
suwerenności cyfrowej i przemysłowej;

D. mając na uwadze, że należy dążyć 
do uczynienia Unii liderem w dziedzinie 
technologii SI z myślą o zapewnieniu jej 
suwerenności cyfrowej i przemysłowej, a 
także różnorodności kulturalnej;

Or. en

Poprawka 14
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy dążyć 
do uczynienia Unii liderem w dziedzinie 
technologii SI z myślą o zapewnieniu jej 
suwerenności cyfrowej i przemysłowej;

D. mając na uwadze, że Unia musi 
odzyskać suwerenność przemysłową i 
cyfrową oraz że w tym celu musi być 
liderem w dziedzinie technologii SI;

Or. fr

Poprawka 15
Angel Dzhambazki
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Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Unia jako 
całość oraz właściwe organy 
ustawodawcze na wszystkich szczeblach 
powinny prowadzić działania na dalszą 
perspektywę i ograniczać do minimum 
rozdźwięk między realiami rynkowymi a 
prawodawstwem, biorąc pod uwagę 
szybkie tempo postępów w zakresie SI i 
technologii związanych z SI, tj. 
kwantowych technologii obliczeniowych i 
przetwarzaniq danych na obrzeżach sieci 
itp.;

Or. en

Poprawka 16
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że wiodąca 
światowa pozycja Unii Europejskiej w 
dziedzinie SI wymaga skutecznego 
systemu własności intelektualnej, który 
jest odpowiedni dla ery cyfrowej, 
umożliwiając innowatorom wprowadzanie 
na rynek nowych produktów;

Or. en

Poprawka 17
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że silne 
zabezpieczenia mają kluczowe znaczenie 
dla ochrony systemu patentowego Unii 
Europejskiej przed nadużyciami ze szkodą 
dla innowacyjnych twórców SI;

Or. en

Poprawka 18
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że potrzebne jest 
podejście do SI ukierunkowane na 
człowieka, aby technologia pozostała 
instrumentem służącym ludziom i dobru 
wspólnemu;

E. mając na uwadze, że potrzebne jest 
podejście do SI ukierunkowane na 
człowieka, aby technologia pozostała 
instrumentem służącym ludziom i dobru 
wspólnemu, zwłaszcza w dziedzinie 
inżynierii biomedycznej, postępu 
medycznego i zdrowia;

Or. it

Poprawka 19
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że potrzebne jest 
podejście do SI ukierunkowane na 
człowieka, aby technologia pozostała 
instrumentem służącym ludziom i dobru 
wspólnemu;

E. mając na uwadze, że potrzebne jest 
podejście do SI ukierunkowane na 
człowieka, zgodne z zasadami etyki i 
prawami człowieka, aby technologia 
pozostała instrumentem służącym ludziom 
i dobru wspólnemu;

Or. en
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Poprawka 20
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że pewność 
prawa przyczynia się do rozwoju 
technologicznego, a zaufanie obywateli do 
nowych technologii jest kluczowe dla 
rozwoju tego sektora;

F. mając na uwadze, że pewność 
prawa przyczynia się do rozwoju 
technologicznego, a prognozy 
technologiczne i legislacyjne mają 
zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia 
przewagi konkurencyjnej Unii , oraz 
mając na uwadze, że zaufanie obywateli 
do nowych technologii i na nowo 
ukierunkowany nacisk edukacyjny na 
informatykę oraz zaawansowane uczenie 
się maszyn w zakresie nowych technologii 
są kluczowe dla rozwoju tego sektora;

Or. en

Poprawka 21
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że pewność 
prawa przyczynia się do rozwoju 
technologicznego, a zaufanie obywateli do 
nowych technologii jest kluczowe dla 
rozwoju tego sektora;

F. mając na uwadze, że pewność 
prawa przyczynia się do rozwoju 
technologicznego i zwiększa 
konkurencyjność przemysłu oraz 
europejskich MŚP na szczeblu globalnym, 
a także pobudza zaufanie obywateli do 
nowych technologii, kluczowe dla rozwoju 
tego sektora;

Or. it

Poprawka 22
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Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że celem 
przepisów dotyczących sztucznej 
inteligencji powinno być, oprócz 
budowania zaufania do bezpiecznego, 
niezawodnego i spójnego funkcjonowania 
systemów sztucznej inteligencji, 
osiągnięcie równowagi między ochroną 
obywateli a zachęcaniem przedsiębiorstw 
do inwestowania w innowacje, w 
szczególności w systemy sztucznej 
inteligencji;

Or. ro

Poprawka 23
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że aby uniknąć 
fragmentacji jednolitego rynku, właściwe 
byłoby uregulowanie dziedziny technologii 
SI na szczeblu unijnym; mając na uwadze, 
że ramy regulacyjne Unii w dziedzinie SI 
będą wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym;

G. mając na uwadze, że aby uniknąć 
fragmentacji jednolitego rynku, właściwe 
byłoby uregulowanie dziedziny technologii 
SI na szczeblu unijnym; mając na uwadze, 
że w pełni zharmonizowane ramy 
regulacyjne Unii w dziedzinie SI będą 
wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym; mając na 
uwadze, że nowe wspólne zasady 
dotyczące systemów SI powinny mieć 
formę wyłącznie rozporządzeń w celu 
ustanowienia takich samych standardów 
w całej Unii;

Or. en
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Poprawka 24
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że aby uniknąć 
fragmentacji jednolitego rynku, właściwe 
byłoby uregulowanie dziedziny technologii 
SI na szczeblu unijnym; mając na uwadze, 
że ramy regulacyjne Unii w dziedzinie SI 
będą wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym;

G. mając na uwadze, że aby uniknąć 
zwyczajnej sekwencji krajowych przepisów 
regulacyjnych bez wspólnego punktu 
odniesienia, która prowadzi fragmentacji 
jednolitego rynku, właściwe jest 
uregulowanie dziedziny technologii SI na 
szczeblu unijnym; mając na uwadze, że 
ramy regulacyjne Unii w dziedzinie SI 
będą wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. ro

Poprawka 25
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że aby uniknąć 
fragmentacji jednolitego rynku, właściwe 
byłoby uregulowanie dziedziny technologii 
SI na szczeblu unijnym; mając na uwadze, 
że ramy regulacyjne Unii w dziedzinie SI 
będą wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym;

G. mając na uwadze, że właściwe 
byłoby, aby uregulowanie dziedziny 
technologii SI na szczeblu unijnym 
należycie uwzględniało różne stopnie 
cyfryzacji poszczególnych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że ramy 
regulacyjne Unii w dziedzinie SI będą 
wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. it

Poprawka 26
Angel Dzhambazki
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Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że aby uniknąć 
fragmentacji jednolitego rynku, właściwe 
byłoby uregulowanie dziedziny technologii 
SI na szczeblu unijnym; mając na uwadze, 
że ramy regulacyjne Unii w dziedzinie SI 
będą wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym;

G. mając na uwadze, że państwa 
członkowskie mogą pracować nad 
uregulowaniem dziedziny technologii SI, 
aby uniknąć fragmentacji jednolitego 
rynku; mając na uwadze, że ramy 
regulacyjne Unii w dziedzinie SI będą 
wykazywać potencjał, by stać się 
normatywnym punktem odniesienia na 
szczeblu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 27
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wszelkie 
inicjatywy na szczeblu europejskim będą 
poprzedzone odpowiednimi ocenami 
wpływu, z uwzględnieniem rozbieżności 
między infrastrukturami krajowymi, 
możliwościami i realiami rynkowymi;

Or. en

Poprawka 28
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że technologie SI 
uznaje się za metody matematyczne w 

H. mając na uwadze, że zgodnie z 
wytycznymi dla badań w Europejskim 
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rozumieniu konwencji o patencie 
europejskim;

Urzędzie Patentowym technologie SI 
opierają się na modelach obliczeniowych i 
algorytmach, które same w sobie 
uznawane są za metody matematyczne w 
rozumieniu konwencji o patencie 
europejskim;

Or. en

Poprawka 29
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że technologie SI 
uznaje się za metody matematyczne w 
rozumieniu konwencji o patencie 
europejskim;

H. mając na uwadze, że technologie SI 
uznaje się za metody matematyczne w 
rozumieniu konwencji o patencie 
europejskim i w związku z tym nie są one 
objęte ochroną patentową;

Or. en

Poprawka 30
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że technologie SI 
uznaje się za metody matematyczne w 
rozumieniu konwencji o patencie 
europejskim;

H. mając na uwadze, że technologie SI 
i powiązane technologie uznaje się za 
metody matematyczne w rozumieniu 
konwencji o patencie europejskim;

Or. en

Poprawka 31
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier
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Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że technologie SI 
opierają się na tworzeniu i 
wykorzystywaniu programów 
komputerowych, które jako takie są 
chronione prawem autorskim;

I. mając na uwadze, że technologie SI 
opierają się na tworzeniu i 
wykorzystywaniu programów 
komputerowych, które jako takie są 
chronione prawem autorskim; mając na 
uwadze, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami koncepcje, metody i zasady, na 
których opierają się wszystkie elementy 
programu komputerowego, nie są 
chronione, lecz tylko forma wyrażenia 
programu komputerowego podlega 
ochronie; mając na uwadze, że ze względu 
na ograniczony zakres ochrony praw 
autorskich w odniesieniu do programów 
komputerowych, należy również wziąć pod 
uwagę ochronę przyznaną technologiom 
SI na mocy prawa patentowego i 
dyrektywy w sprawie tajemnicy 
przedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 32
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że technologie SI 
opierają się na tworzeniu i 
wykorzystywaniu programów 
komputerowych, które jako takie są 
chronione prawem autorskim;

I. mając na uwadze, że technologie SI 
opierają się na tworzeniu i 
wykorzystywaniu programów 
komputerowych, które jako takie podlegają 
szczególnemu systemowi ochrony prawem 
autorskim;

Or. en

Poprawka 33
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Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że technologie SI 
opierają się na tworzeniu i 
wykorzystywaniu programów 
komputerowych, które jako takie są 
chronione prawem autorskim;

I. mając na uwadze, że technologie SI 
i powiązane technologie opierają się na 
tworzeniu i wykorzystywaniu programów 
komputerowych, które jako takie są 
chronione prawem autorskim;

Or. en

Poprawka 34
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że technologie 
SI, jako programy komputerowe, nie 
podlegają ochronie patentowej, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 52 ust. 3 konwencji o patencie 
europejskim;

J. mając na uwadze , że chociaż 
metody czysto matematyczne i programy 
komputerowe jako takie nie posiadają 
zdolności patentowej, mogą one posiadać 
zdolność patentową zgodnie z art. 52 ust. 3 
konwencji o patencie europejskim, jeżeli są 
wykorzystywane jako część systemu 
sztucznej inteligencji, który przyczynia się 
do osiągnięcia „dalszych skutków 
technicznych”;

Or. en

Poprawka 35
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że technologie J. mając na uwadze, że technologie SI 
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SI, jako programy komputerowe, nie 
podlegają ochronie patentowej, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 52 ust. 3 konwencji o patencie 
europejskim;

mogą być chronione patentami, z 
wyjątkiem programów komputerowych 
lub metod matematycznych jako takich, 
zgodnie z art. 52 ust. 3 konwencji o 
patencie europejskim;

Or. en

Poprawka 36
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że technologie 
SI, jako programy komputerowe, nie 
podlegają ochronie patentowej, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 52 ust. 3 konwencji o patencie 
europejskim;

J. mając na uwadze, że technologie 
SI, jako programy komputerowe, nie 
podlegają ochronie patentowej;

Or. en

Poprawka 37
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że technologie 
SI, jako programy komputerowe, nie 
podlegają ochronie patentowej, z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w 
art. 52 ust. 3 konwencji o patencie 
europejskim;

J. mając na uwadze, że technologie SI 
i powiązane technologie, jako programy 
komputerowe, nie podlegają ochronie 
patentowej, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych w art. 52 ust. 3 konwencji 
o patencie europejskim;

Or. en

Poprawka 38
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Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że zdolność do 
samodzielnego uczenia się technologii SI 
zawsze wiąże się z pewnym poziomem 
interwencji człowieka;

Or. en

Poprawka 39
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że przyznawana 
jest coraz większa liczba patentów 
związanych z SI;

Or. en

Poprawka 40
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że postęp SI 
rodzi pytania co do samej ochrony 
innowacji i co do ujęcia w prawie 
własności intelektualnej danych 
generowanych przez technologie SI, które 
to dane mogą stanowić twórczość 
przemysłową lub artystyczną; mając na 
uwadze, że niekiedy trudno dokonać 
rozróżnienia między twórczością 

K. mając na uwadze, że postęp SI 
rodzi pytania co do samej ochrony 
innowacji i co do ujęcia w prawie 
własności intelektualnej danych 
generowanych przez technologie SI, które 
to dane mogą stanowić twórczość 
przemysłową lub artystyczną; mając na 
uwadze, że w związku z tym ważne jest 
rozróżnienie między dziełami 
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wspomaganą a twórczością generowaną 
przez SI;

wykonywanymi z pomocą narzędzi SI, a 
dziełami w sposób niezależny 
wytwarzanymi przez SI;

Or. en

Poprawka 41
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że postęp SI 
rodzi pytania co do samej ochrony 
innowacji i co do ujęcia w prawie 
własności intelektualnej danych 
generowanych przez technologie SI, które 
to dane mogą stanowić twórczość 
przemysłową lub artystyczną; mając na 
uwadze, że niekiedy trudno dokonać 
rozróżnienia między twórczością 
wspomaganą a twórczością generowaną 
przez SI;

K. mając na uwadze, że postęp SI i 
powiązanych technologii rodzi pytania co 
do samej ochrony innowacji i co do ujęcia 
w prawie własności intelektualnej danych 
generowanych przez technologie SI i 
powiązane technologie, które to dane 
mogą stanowić twórczość przemysłową lub 
artystyczną; mając na uwadze, że niekiedy 
trudno dokonać rozróżnienia między 
twórczością wspomaganą a twórczością 
generowaną przez SI;

Or. en

Poprawka 42
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że postęp SI 
rodzi pytania co do samej ochrony 
innowacji i co do ujęcia w prawie 
własności intelektualnej danych 
generowanych przez technologie SI, które 
to dane mogą stanowić twórczość 
przemysłową lub artystyczną; mając na 
uwadze, że niekiedy trudno dokonać 
rozróżnienia między twórczością 

K. mając na uwadze, że postęp SI 
rodzi pytania co do samej ochrony 
innowacji i co do ujęcia w prawie 
własności intelektualnej danych 
generowanych przez technologie SI, które 
to dane mogą mieć charakter przemysłowy 
lub artystyczny; mając na uwadze, że 
niekiedy trudno dokonać rozróżnienia 
między twórczością człowieka 
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wspomaganą a twórczością generowaną 
przez SI;

wspomaganą przez SI a treścią 
generowaną przez SI;

Or. en

Poprawka 43
József Szájer

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że postęp SI 
rodzi pytania co do samej ochrony 
innowacji i co do ujęcia w prawie 
własności intelektualnej danych 
generowanych przez technologie SI, które 
to dane mogą stanowić twórczość 
przemysłową lub artystyczną; mając na 
uwadze, że niekiedy trudno dokonać 
rozróżnienia między twórczością 
wspomaganą a twórczością generowaną 
przez SI;

K. mając na uwadze, że postęp SI 
rodzi pytania co do samej ochrony 
innowacji i co do ujęcia w prawie 
własności intelektualnej materiałów, treści 
lub danych generowanych przez 
technologie SI, które to dane mogą 
stanowić twórczość przemysłową lub 
artystyczną; mając na uwadze, że niekiedy 
trudno dokonać rozróżnienia między 
twórczością wspomaganą a twórczością 
generowaną przez SI;

Or. en

Poprawka 44
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że generowane 
przez SI treści, w tym między innymi treści 
syntetyczne, mogą prowadzić do 
pojawienia się nowatorskich gatunków 
artystycznych i stworzyć różne możliwości 
handlowe w sektorze kreatywnym;

Or. en
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Poprawka 45
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że celem praw 
autorskich jest z jednej strony ochrona 
interesów ekonomicznych i moralnych 
autorów, a z drugiej strony sprzyjanie 
twórczości człowieka;

Or. en

Poprawka 46
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI; mając na 
uwadze, że potrzebne są szczególne 
przepisy dotyczące zarządzania i 
przejrzystości danych wykorzystywanych 
do opracowywania, wdrażania, szkolenia i 
wykorzystywania technologii SI w celu 
poprawy jakości danych w ciągu całego 
cyklu życia systemu opartego na SI;

Or. en

Poprawka 47
Angel Dzhambazki
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Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI 
i powiązane technologie zależą w dużym 
stopniu od danych, które to ogólne pojęcie 
obejmuje różnorodne kategorie 
wymagające zróżnicowanej ochrony i 
zróżnicowanego zarządzania; mając na 
uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI; mając na 
uwadze, że tworzenie europejskich danych 
będzie miało zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia niezależności 
technologicznej i przewagi 
konkurencyjnej, a także przyczyni się do 
wzmocnienia sektora bezpieczeństwa i 
obrony;

Or. en

Poprawka 48
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od wcześniej 
istniejących treści i danych, które to 
ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie odpowiednie dla komunikacji, 
interpretacji lub przetwarzania oraz 
wymagające zróżnicowanej ochrony i 
zróżnicowanego zarządzania, zwłaszcza 
jeśli chodzi o zarządzanie danymi; mając 
na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych treści, danych, metadanych i 
baz danych w Unii Europejskiej będzie 
odgrywał kluczową rolę w rozwoju 



PE652.449v01-00 24/77 AM\1205884PL.docx

PL

europejskiej SI;

Or. en

Poprawka 49
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, często 
pochodzących z wcześniej istniejących 
treści, które to ogólne pojęcie obejmuje 
różnorodne kategorie wymagające 
zróżnicowanej ochrony i zróżnicowanego 
zarządzania; mając na uwadze, że 
zwiększony dostęp do niektórych danych i 
baz danych w Unii Europejskiej będzie 
odgrywał kluczową rolę w rozwoju 
europejskiej SI i wspieraniu 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw na rynkach światowych;

Or. en

Poprawka 50
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej, zwłaszcza dla MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up będzie 
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odgrywał kluczową rolę w rozwoju 
europejskiej SI;

Or. it

Poprawka 51
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony, 
przejrzysty i otwarty dostęp do niektórych 
danych nieosobowych i baz danych 
nieosobowych w Unii Europejskiej będzie 
odgrywał kluczową rolę w rozwoju 
europejskiej SI;

Or. en

Poprawka 52
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w dużym stopniu od danych, które 
to ogólne pojęcie obejmuje różnorodne 
kategorie wymagające zróżnicowanej 
ochrony i zróżnicowanego zarządzania; 
mając na uwadze, że zwiększony dostęp do 
niektórych danych i baz danych w Unii 
Europejskiej będzie odgrywał kluczową 
rolę w rozwoju europejskiej SI;

L. mając na uwadze, że technologie SI 
zależą w znacznym stopniu od dużej ilości 
danych; mając na uwadze, że zwiększony 
dostęp do niektórych danych i baz danych 
w Unii Europejskiej, a także 
interoperacyjność danych, która 
ogranicza efekt "lock-in", będą odgrywały 
kluczową rolę w zapewnianiu 
sprawiedliwych warunków rynkowych na 
jednolitym rynku cyfrowym oraz w 
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rozwoju europejskiej SI;

Or. en

Poprawka 53
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że przy 
tworzeniu prawodawstwa należy 
uwzględnić wielowymiarową rzeczywistość 
sztucznej inteligencji, a w szczególności 
potrzebę pobudzania inwestycji w systemy 
SI, aby zapewnić ich długoterminową 
rentowność;

Or. ro

Poprawka 54
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że gromadzenie 
danych, zwłaszcza danych osobowych, 
musi odbywać się z poszanowaniem praw 
podstawowych obywateli oraz RODO, a 
także legalnie za zgodą obywateli;

Or. fr

Poprawka 55
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
podkreśla, że zawarta tam refleksja może 
przyczynić się do rozwinięcia potencjału SI 
ukierunkowanej na człowieka w Unii; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie wydaje się 
przedmiotem zainteresowania Komisji, 
pomimo znaczenia tych praw i pomimo 
wagi innowacji oraz kreatywności w 
gospodarce Unii;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
podkreśla, że zawarta tam refleksja może 
przyczynić się do rozwinięcia potencjału SI 
ukierunkowanej na człowieka w Unii; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie wydaje się 
przedmiotem zainteresowania Komisji, 
pomimo znaczenia tych praw i pomimo 
wagi innowacji oraz kreatywności w 
gospodarce Unii; zauważa ponadto, że 
inne porównywalne powstające 
technologie nie są brane pod uwagę lub są 
ledwo wspomniane, podczas gdy 
odgrywają coraz ważniejszą rolę już teraz 
i w najbliższej przyszłości; przypomina, że 
powiązane czynniki, tj. tworzenie danych 
europejskich i ich wykorzystanie również 
będą miały konsekwencje dla 
europejskich ram prawnych w odniesieniu 
do praw własności intelektualnej, a zatem 
również powinny być kluczowym 
aspektem tych rozważań;

Or. en

Poprawka 56
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
podkreśla, że zawarta tam refleksja może 

1. przyjmuje do wiadomości białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
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przyczynić się do rozwinięcia potencjału 
SI ukierunkowanej na człowieka w Unii; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie wydaje się 
przedmiotem zainteresowania Komisji, 
pomimo znaczenia tych praw i pomimo 
wagi innowacji oraz kreatywności w 
gospodarce Unii;

własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie została 
uwzględniona przez Komisję;

Or. en

Poprawka 57
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
podkreśla, że zawarta tam refleksja może 
przyczynić się do rozwinięcia potencjału SI 
ukierunkowanej na człowieka w Unii; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie wydaje się 
przedmiotem zainteresowania Komisji, 
pomimo znaczenia tych praw i pomimo 
wagi innowacji oraz kreatywności w 
gospodarce Unii;

1. przyjmuje do wiadomości Białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
uważa, że zawarta tam refleksja jest 
punktem wyjścia do rozwinięcia potencjału 
SI ukierunkowanej na człowieka w Unii; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie wydaje się 
przedmiotem zainteresowania Komisji, 
pomimo znaczenia tych praw i pomimo 
wagi innowacji oraz kreatywności w 
gospodarce Unii;

Or. it

Poprawka 58
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 1



AM\1205884PL.docx 29/77 PE652.449v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
podkreśla, że zawarta tam refleksja może 
przyczynić się do rozwinięcia potencjału SI 
ukierunkowanej na człowieka w Unii; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie wydaje się 
przedmiotem zainteresowania Komisji, 
pomimo znaczenia tych praw i pomimo 
wagi innowacji oraz kreatywności w 
gospodarce Unii;

1. z zadowoleniem przyjmuje białą 
księgę Komisji Europejskiej pt. „Sztuczna 
inteligencja – europejskie podejście do 
doskonałości i zaufania”, a także 
„europejską strategię w zakresie danych”; 
podkreśla, że zawarta tam refleksja może 
przyczynić się do rozwinięcia potencjału SI 
ukierunkowanej na człowieka w Unii; 
zauważa jednak, że ochrona praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii SI nie została 
uwzględniona przez Komisję, pomimo 
kluczowego znaczenia tych praw i pomimo 
wagi innowacji oraz kreatywności w 
gospodarce Unii;

Or. en

Poprawka 59
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla znaczenie utworzenia 
operacyjnych i w pełni 
zharmonizowanych ram regulacyjnych w 
dziedzinie technologii SI; sugeruje, by 
takie ramy przyjęły formę rozporządzenia, 
a nie dyrektywy, aby uniknąć 
rozdrobnienia europejskiego jednolitego 
rynku cyfrowego i promować innowacje;

Or. en

Poprawka 60
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1b. wzywa do przeprowadzenia oceny 
dotyczącej ochrony praw własności 
intelektualnej w kontekście rozwoju 
technologii SI, aby stwierdzić, czy 
konieczne są dostosowania oraz 
zagwarantować, że obecne ramy prawne 
są odpowiednie do wspierania inwestycji, 
tworzenia szans dla europejskich 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu 
start-up oraz wspierania rozwoju i 
wdrażania SI w Europie;

Or. en

Poprawka 61
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że opracowanie i 
wdrożenie technologii związanych z SI, a 
także rozkwit światowej gospodarki opartej 
na danych wymagają zajęcia się ważnymi 
kwestii technicznymi, społecznymi, 
gospodarczymi, etycznymi i prawnymi w 
różnych obszarach działania, obejmujących 
prawa własności intelektualnej;

2. podkreśla, że opracowanie i 
wdrożenie technologii związanych z SI, a 
także rozkwit światowej gospodarki opartej 
na danych wymagają zajęcia się ważnymi 
kwestii technicznymi, społecznymi, 
gospodarczymi, etycznymi i prawnymi w 
różnych obszarach działania, obejmujących 
prawa własności intelektualnej i ich wpływ 
na wspomniane obszary polityki; 
podkreśla, że w celu uwolnienia 
potencjału technologii SI konieczne jest 
usunięcie zbędnych barier prawnych dla 
ich rozwoju i wykorzystania;

Or. en

Poprawka 62
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. podkreśla, że opracowanie i 
wdrożenie technologii związanych z SI, a 
także rozkwit światowej gospodarki opartej 
na danych wymagają zajęcia się ważnymi 
kwestii technicznymi, społecznymi, 
gospodarczymi, etycznymi i prawnymi w 
różnych obszarach działania, obejmujących 
prawa własności intelektualnej;

2. podkreśla, że opracowanie i 
wdrożenie technologii związanych z SI, a 
także rozkwit światowej gospodarki opartej 
na danych wymagają zajęcia się ważnymi 
kwestii technicznymi, społecznymi, 
gospodarczymi, etycznymi i prawnymi w 
różnych obszarach działania, obejmujących 
prawa własności intelektualnej; podkreśla, 
że wybory polityczne w tym kontekście 
powinny być elastyczne, aby nie 
ograniczać wzrostu gospodarczego lub 
innowacji w unijnej wciąż rozwijającej się 
gospodarce opartej na danych;

Or. en

Poprawka 63
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że ochrona praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie; uważa, że 
Unia może odgrywać wiodącą rolę w 
tworzeniu technologii SI, jeżeli wypracuje 
sprawnie funkcjonujące ramy regulacyjne, 
które będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

3. podkreśla, że ochrona praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI oraz jej wielowymiarowy 
charakter mają istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie; uważa, że 
Unia może spełnić swój cel, jakim jest 
odgrywanie wiodącej roli w tworzeniu 
technologii SI, jeżeli wypracuje sprawnie 
funkcjonujące ramy regulacyjne, które 
będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych; w 
związku z powyższym ponownie podkreśla 
potrzebę zapewnienia wystarczającej 
swobody działania, aby umożliwić rozwój 
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nowych technologii, produktów lub usług;

Or. ro

Poprawka 64
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że ochrona praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie; uważa, że 
Unia może odgrywać wiodącą rolę w 
tworzeniu technologii SI, jeżeli wypracuje 
sprawnie funkcjonujące ramy regulacyjne, 
które będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

3. podkreśla, że ochrona praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie; uważa, że 
Unia może odgrywać wiodącą rolę w 
tworzeniu technologii SI, jeżeli wypracuje 
sprawnie funkcjonujące ramy regulacyjne, 
wzmocni zdolności przemysłowe, 
zaangażuje się we współpracę między 
sektorem publicznym i prywatnym oraz 
przyjmie model finansowania, który 
będzie przyciągał i zatrzymywał 
najbystrzejsze umysły zajmujące się SI, co 
będzie regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

Or. en

Poprawka 65
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że ochrona praw 3. podkreśla, że ochrona praw 
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własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie; uważa, że 
Unia może odgrywać wiodącą rolę w 
tworzeniu technologii SI, jeżeli wypracuje 
sprawnie funkcjonujące ramy regulacyjne, 
które będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
praw własności intelektualnej, stworzenia 
pewności prawa i dla budowy zaufania, co 
pozwala zachęcać do inwestycji w te 
technologie; uważa, że z uwagi na 
ograniczoną liczbę regulacji na szczeblu 
krajowym, Unia ma potencjał, by 
odgrywać wiodącą rolę w tworzeniu 
technologii SI, jeżeli wypracuje sprawnie 
funkcjonujące ramy regulacyjne, które 
będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

Or. en

Poprawka 66
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że ochrona praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie; uważa, że 
Unia może odgrywać wiodącą rolę w 
tworzeniu technologii SI, jeżeli wypracuje 
sprawnie funkcjonujące ramy regulacyjne, 
które będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

3. podkreśla, że wyważona ochrona 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do technologii SI ma istotne 
znaczenie dla stworzenia pewności prawa i 
dla budowy zaufania, co pozwala zachęcać 
do inwestycji w te technologie, a także do 
wykorzystywania tych technologii przez 
konsumentów; uważa, że Unia może 
odgrywać wiodącą rolę w tworzeniu 
technologii SI, jeżeli wypracuje sprawnie 
funkcjonujące ramy regulacyjne, które 
będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;
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Or. en

Poprawka 67
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że ochrona praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie; uważa, że 
Unia może odgrywać wiodącą rolę w 
tworzeniu technologii SI, jeżeli wypracuje 
sprawnie funkcjonujące ramy regulacyjne, 
które będą regularnie oceniane w świetle 
rozwoju technologicznego, a także 
aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

3. podkreśla, że ochrona praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
technologii SI ma istotne znaczenie dla 
stworzenia pewności prawa i dla budowy 
zaufania, co pozwala zachęcać do 
inwestycji w te technologie, zwłaszcza 
MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up; 
uważa, że Unia może odgrywać wiodącą 
rolę w tworzeniu technologii SI, jeżeli 
wypracuje sprawnie funkcjonujące ramy 
regulacyjne, które będą regularnie oceniane 
w świetle rozwoju technologicznego, a 
także aktywną politykę publiczną, w 
szczególności w odniesieniu do 
programów szkoleniowych i wsparcia 
finansowego na rzecz badań naukowych;

Or. it

Poprawka 68
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla, że tworzenie środowiska 
sprzyjającego kreatywności i innowacjom 
dzięki zachęcaniu twórców do korzystania 
z technologii SI nie może odbywać się 
kosztem interesów twórców-ludzi, których 
utwory chronione prawem autorskim 
mogą być wykorzystywane podczas 
opracowywania, wdrażania, szkolenia i 
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wykorzystywania systemów opartych na 
SI; zaleca, aby wysiłki na rzecz 
zachęcania do stosowania technologii SI 
były ograniczone do tych, którzy 
przestrzegają unijnych zasad etycznych i 
odpowiednich ram regulacyjnych 
stanowiących podstawę rozwoju, 
wdrażania i stosowania SI;

Or. en

Poprawka 69
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. uważa, że publiczne wsparcie 
finansowe dla innowacji w dziedzinie SI 
przyczyniających się do realizacji interesu 
ogólnego musi być udzielane na zasadzie 
wzajemności.
Wzajemność ta to zwłaszcza łatwiejszy 
dostęp do takiej innowacji i jej przystępna 
cena.

Or. fr

Poprawka 70
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. potwierdza jednocześnie znaczenie 
udostępniania danych i dostępu do nich, 
jak również standardów otwartych i 
technologii open source, apelując 
jednocześnie o podejście do praw 
własności intelektualnej, które sprzyja 
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inwestycjom i pobudza innowacje;

Or. en

Poprawka 71
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa również, że Unia musi ująć 
różne aspekty SI w definicji neutralnej pod 
względem technologicznym i 
wystarczająco elastycznej, by miała 
zastosowanie do przyszłych zmian 
technologicznych;

4. uważa również, że Unia musi ująć 
różne aspekty SI w definicji neutralnej pod 
względem technologicznym i 
wystarczająco elastycznej, by miała 
zastosowanie do przyszłych zmian 
technologicznych; uważa, że należy 
kontynuować refleksję nad wzajemnym 
oddziaływaniem SI i praw własności 
intelektualnej, zarówno z punktu widzenia 
urzędów ds. własności intelektualnej, jak i 
użytkowników;

Or. ro

Poprawka 72
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa również, że Unia musi ująć 
różne aspekty SI w definicji neutralnej 
pod względem technologicznym i 
wystarczająco elastycznej, by miała 
zastosowanie do przyszłych zmian 
technologicznych;

4. uważa również, że Unia musi ująć 
różne aspekty SI w definicjach 
neutralnych pod względem 
technologicznym i wystarczająco 
elastycznych, by miały zastosowanie do 
przyszłych zmian technologicznych, a 
także do przyszłych zastosowań;

Or. en
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Poprawka 73
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że wdrażanie i 
egzekwowanie proponowanych nowych 
ram dotyczących godnej zaufania i 
etycznej SI wymaga dostępu właściwych 
organów do kodów i danych, a w 
przypadku niektórych technologii 
wysokiego ryzyka, takich jak aplikacje 
wykorzystywane przez organy rządowe w 
odniesieniu do obywateli – dostępu 
obywateli; uważa, że prawa własności 
intelektualnej nie powinny utrudniać 
takiego dostępu;

Or. en

Poprawka 74
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że przepisy dotyczące 
ochrony praw własności intelektualnej 
muszą być spójne z wymogiem 
przejrzystości algorytmów (zwłaszcza w 
przypadku zastosowań SI wysokiego 
ryzyka), a jednocześnie muszą chronić 
tajemnice przedsiębiorstw;

Or. ro

Poprawka 75
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
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Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów;

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów; przypomina, że każde podejście 
musi zapewniać właściwą równowagę 
między potrzebą ochrony inwestycji, 
zarówno pod względem zasobów, jak i 
wysiłku, a potrzebą zachęcania do 
tworzenia i udostępniania;

Or. en

Poprawka 76
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów;

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów; uważa, że należy przeprowadzić 
pogłębione badanie w celu oceny wkładu 
ludzkiego w odniesieniu do danych 
algorytmicznych wykorzystywanych przez 
SI;

Or. ro
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Poprawka 77
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów;

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać np. 
stopień interwencji ludzkiej, autonomię SI 
oraz znaczenie roli i pochodzenia 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów;

Or. en

Poprawka 78
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów;

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, autonomię SI, 
znaczenie roli i pochodzenia 
wykorzystywanych danych lub, w 
przypadku praw autorskich, chronionych 
utworów i wykorzystanych przedmiotów, a 
także ewentualny udział innych 
elementów;

Or. en
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Poprawka 79
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza 
sektorów;

5. zaleca, by skupić się na ocenie 
sektorowej i z podziałem na rodzaje 
implikacji technologii SI w dziedzinie 
praw własności intelektualnej; uważa, że 
takie podejście powinno uwzględniać 
stopień interwencji ludzkiej, znaczenie roli 
wykorzystywanych danych, a także 
ewentualny udział innych elementów, 
takich jak równowaga gospodarcza i 
społeczna sektorów;

Or. en

Poprawka 80
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym 
stosowanie ochrony prawnej baz danych i 
programów komputerowych oraz ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych 
informacji handlowych („tajemnic 
przedsiębiorstwa”) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i 
ujawnianiem; ponadto potwierdza potrzebę 
ocenienia, czy należy wzmocnić prawo 
umów i zasady konkurencji w celu 
stworzenia bardziej kompletnych ram 

6. sugeruje, by ta ocena dotyczyła 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym 
stosowanie ochrony prawnej baz danych i 
programów komputerowych oraz ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych 
informacji handlowych („tajemnic 
przedsiębiorstwa”) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i 
ujawnianiem; uznaje potencjał technologii 
SI w zakresie poprawy egzekwowania 
praw własności intelektualnej, niezależnie 
od potrzeby weryfikacji i przeglądu przez 
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prawnych dla sektorów gospodarczych, 
których dotyczy kwestia SI;

człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do 
skutków prawnych; ponadto potwierdza 
potrzebę ocenienia, czy należy uznać za 
uzupełniające prawo umów i zasady 
konkurencji w celu stworzenia bardziej 
kompletnych ram prawnych dla sektorów 
gospodarczych, których dotyczy kwestia 
SI;

Or. en

Poprawka 81
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym 
stosowanie ochrony prawnej baz danych i 
programów komputerowych oraz ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych 
informacji handlowych („tajemnic 
przedsiębiorstwa”) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i 
ujawnianiem; ponadto potwierdza potrzebę 
ocenienia, czy należy wzmocnić prawo 
umów i zasady konkurencji w celu 
stworzenia bardziej kompletnych ram 
prawnych dla sektorów gospodarczych, 
których dotyczy kwestia SI;

6. sugeruje, że ocena powinna 
dotyczyć wpływu i implikacji technologii 
SI w ramach obecnego systemu 
obejmującego prawo patentowe, ochronę 
znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, prawo autorskie i prawa 
pokrewne, w tym stosowanie ochrony 
prawnej baz danych i programów 
komputerowych oraz ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych („tajemnic przedsiębiorstwa”) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem; 
ponadto potwierdza potrzebę ocenienia, 
czy należy dostosować zasady 
konkurencji, aby przeciwdziałać 
niedoskonałościom rynku lub nadużyciom 
w gospodarce cyfrowej i stworzyć bardziej 
kompletne ramy prawne dla sektorów 
gospodarczych, których dotyczy kwestia 
SI, umożliwiając tym samym europejskim 
przedsiębiorstwom zwiększenie skali;

Or. en

Poprawka 82
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Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym 
stosowanie ochrony prawnej baz danych i 
programów komputerowych oraz ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych 
informacji handlowych („tajemnic 
przedsiębiorstwa”) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i 
ujawnianiem; ponadto potwierdza potrzebę 
ocenienia, czy należy wzmocnić prawo 
umów i zasady konkurencji w celu 
stworzenia bardziej kompletnych ram 
prawnych dla sektorów gospodarczych, 
których dotyczy kwestia SI;

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym 
stosowanie ochrony prawnej baz danych i 
programów komputerowych oraz ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych 
informacji handlowych („tajemnic 
przedsiębiorstwa”) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i 
ujawnianiem; ponadto potwierdza potrzebę 
ocenienia, czy należy zaktualizować prawo 
umów i zasady konkurencji w celu 
stworzenia bardziej kompletnych ram 
prawnych dla sektorów gospodarczych, 
których dotyczy kwestia SI, a także dla 
innych zainteresowanych stron, w tym 
obywateli i konsumentów;

Or. en

Poprawka 83
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym 
stosowanie ochrony prawnej baz danych i 
programów komputerowych oraz ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych 

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne; 
podkreśla jednak, że ochrona własności 
intelektualnej i tajemnic przedsiębiorstwa 
musi być zawsze zgodna z innymi 
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informacji handlowych („tajemnic 
przedsiębiorstwa”) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i 
ujawnianiem; ponadto potwierdza 
potrzebę ocenienia, czy należy wzmocnić 
prawo umów i zasady konkurencji w celu 
stworzenia bardziej kompletnych ram 
prawnych dla sektorów gospodarczych, 
których dotyczy kwestia SI;

podstawowymi prawami i swobodami; 
ponadto potwierdza potrzebę ocenienia, 
czy należy wzmocnić prawo umów i 
zasady konkurencji w celu stworzenia 
bardziej kompletnych ram prawnych dla 
sektorów gospodarczych, których dotyczy 
kwestia SI;

Or. en

Poprawka 84
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI w 
ramach obecnego systemu obejmującego 
prawo patentowe, ochronę znaków 
towarowych i wzorów przemysłowych, 
prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym 
stosowanie ochrony prawnej baz danych i 
programów komputerowych oraz ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych 
informacji handlowych („tajemnic 
przedsiębiorstwa”) przed ich bezprawnym 
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i 
ujawnianiem; ponadto potwierdza potrzebę 
ocenienia, czy należy wzmocnić prawo 
umów i zasady konkurencji w celu 
stworzenia bardziej kompletnych ram 
prawnych dla sektorów gospodarczych, 
których dotyczy kwestia SI;

6. sugeruje w szczególności ocenę 
wpływu i implikacji technologii SI i 
technologii powiązanych w ramach 
obecnego systemu obejmującego prawo 
patentowe, ochronę znaków towarowych i 
wzorów przemysłowych, prawo autorskie i 
prawa pokrewne, w tym stosowanie 
ochrony prawnej baz danych i programów 
komputerowych oraz ochrony niejawnego 
know-how i niejawnych informacji 
handlowych („tajemnic przedsiębiorstwa”) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, 
wykorzystywaniem i ujawnianiem; 
ponadto potwierdza potrzebę ocenienia, 
czy należy wzmocnić prawo umów i 
zasady konkurencji w celu stworzenia 
bardziej kompletnych ram prawnych dla 
sektorów gospodarczych, których dotyczy 
kwestia SI;

Or. en

Poprawka 85
Patrick Breyer
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Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina, że zgodnie z pierwszą 
oceną dyrektywy 96/9/WE w sprawie 
ochrony prawnej baz danych1a 
wprowadzenie nowego „prawa sui 
generis” doprowadziło do ograniczenia 
produkcji europejskich baz danych; w 
związku z tym zachęca Komisję do 
uchylenia dyrektywy 96/9/WE;
_________________
1a Ocena Komisji z 12 grudnia 2005 r. 
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/docu
ment.cfm?doc_id=57136).

Or. en

Poprawka 86
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że metody 
matematyczne są wyłączone ze zdolności 
patentowej, chyba że stanowią wynalazek 
o charakterze technicznym, który wówczas 
ma zdolność patentową, o ile spełnione są 
kryteria dotyczące wynalazków; 
przypomina, że jeżeli roszczenie odnosi się 
albo do metody wykorzystującej środki 
techniczne, albo do urządzenia, wówczas 
jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, 
ma charakter techniczny, a zatem nie jest 
wyłączony ze zdolności patentowej; w 
związku z tym zauważa, że innowacje w 
dziedzinie SI mają zdolność patentową, 
jeżeli spełnione są kryteria dotyczące 
wynalazków;

7. przypomina, że metody 
matematyczne są wyłączone ze zdolności 
patentowej, chyba że stanowią wynalazek 
o charakterze technicznym, który wówczas 
ma zdolność patentową, o ile spełnione są 
kryteria dotyczące wynalazków; 
przypomina, że jeżeli roszczenie odnosi się 
albo do metody wykorzystującej środki 
techniczne, albo do urządzenia, wówczas 
jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, 
ma charakter techniczny, a zatem nie jest 
wyłączony ze zdolności patentowej; w 
związku z tym zauważa, że innowacje w 
dziedzinie SI mają zdolność patentową, 
jeżeli spełnione są kryteria dotyczące 
wynalazków; podkreśla w tym względzie 
znaczenie ochrony patentowej w 
zachęcaniu do tworzenia nowych 
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wynalazków i promowaniu ich 
upowszechniania;

Or. en

Poprawka 87
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że metody 
matematyczne są wyłączone ze zdolności 
patentowej, chyba że stanowią wynalazek 
o charakterze technicznym, który 
wówczas ma zdolność patentową, o ile 
spełnione są kryteria dotyczące 
wynalazków; przypomina, że jeżeli 
roszczenie odnosi się albo do metody 
wykorzystującej środki techniczne, albo do 
urządzenia, wówczas jego przedmiot, 
rozpatrywany jako całość, ma charakter 
techniczny, a zatem nie jest wyłączony ze 
zdolności patentowej; w związku z tym 
zauważa, że innowacje w dziedzinie SI 
mają zdolność patentową, jeżeli spełnione 
są kryteria dotyczące wynalazków;

7. przypomina, że metody 
matematyczne są wyłączone ze zdolności 
patentowej, chyba że są wykorzystywane 
do celów technicznych związanych z 
wynalazkami technicznymi i wówczas 
mają zdolność patentową, o ile spełnione 
są kryteria dotyczące wynalazków; 
przypomina, że jeżeli roszczenie odnosi się 
albo do metody wykorzystującej środki 
techniczne, albo do urządzenia, wówczas 
jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, 
ma charakter techniczny, a zatem nie jest 
wyłączony ze zdolności patentowej; w 
związku z tym zauważa, że innowacje w 
dziedzinie SI mają zdolność patentową, 
jeżeli spełnione są kryteria dotyczące 
wynalazków;

Or. en

Poprawka 88
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że metody 
matematyczne są wyłączone ze zdolności 
patentowej, chyba że stanowią wynalazek 
o charakterze technicznym, który wówczas 

7. podkreśla, że innowacje w 
dziedzinie SI mają zdolność patentową, 
jeżeli spełnione są kryteria dotyczące 
wynalazków technicznych; zwraca uwagę, 
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ma zdolność patentową, o ile spełnione są 
kryteria dotyczące wynalazków; 
przypomina, że jeżeli roszczenie odnosi się 
albo do metody wykorzystującej środki 
techniczne, albo do urządzenia, wówczas 
jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, 
ma charakter techniczny, a zatem nie jest 
wyłączony ze zdolności patentowej; w 
związku z tym zauważa, że innowacje w 
dziedzinie SI mają zdolność patentową, 
jeżeli spełnione są kryteria dotyczące 
wynalazków;

że jedynie metody matematyczne jako 
takie są wyłączone ze zdolności patentowej 
oraz że, jeżeli stanowią wynalazek o 
charakterze technicznym, mają wówczas 
zdolność patentową, o ile spełnione są 
kryteria dotyczące wynalazków; 
przypomina, że jeżeli roszczenie odnosi się 
albo do metody wykorzystującej środki 
techniczne, albo do urządzenia, wówczas 
jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, 
ma faktycznie charakter techniczny, a 
zatem nie jest wyłączony ze zdolności 
patentowej;

Or. en

Poprawka 89
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. przypomina, że metody 
matematyczne są wyłączone ze zdolności 
patentowej, chyba że stanowią wynalazek 
o charakterze technicznym, który wówczas 
ma zdolność patentową, o ile spełnione są 
kryteria dotyczące wynalazków; 
przypomina, że jeżeli roszczenie odnosi się 
albo do metody wykorzystującej środki 
techniczne, albo do urządzenia, wówczas 
jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, 
ma charakter techniczny, a zatem nie jest 
wyłączony ze zdolności patentowej; w 
związku z tym zauważa, że innowacje w 
dziedzinie SI mają zdolność patentową, 
jeżeli spełnione są kryteria dotyczące 
wynalazków;

7. przypomina, że metody 
matematyczne są wyłączone ze zdolności 
patentowej, chyba że stanowią wynalazek 
o charakterze technicznym, który wówczas 
ma zdolność patentową, o ile spełnione są 
kryteria dotyczące wynalazków; 
przypomina, że jeżeli roszczenie odnosi się 
albo do metody wykorzystującej środki 
techniczne, albo do urządzenia, wówczas 
jego przedmiot, rozpatrywany jako całość, 
ma charakter techniczny, a zatem nie jest 
wyłączony ze zdolności patentowej; w 
związku z tym zauważa, że innowacje w 
dziedzinie SI mają zdolność patentową, 
wyłącznie jeżeli spełnione są kryteria 
dotyczące wynalazków;

Or. en

Poprawka 90
Brando Benifei
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wskazuje, że ochrona patentowa 
może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania; zauważa 
ponadto, że prawo patentowe wymaga 
kompleksowego opisu technologii 
bazowej, co może stanowić wyzwanie w 
przypadku niektórych technologii SI ze 
względu na złożoność rozumowania; 
podkreśla również, że inżynieria odwrotna 
stanowi wyjątek od tajemnicy 
przedsiębiorstwa, co może stwarzać 
trudności w odniesieniu do praw 
własności intelektualnej w ramach 
rozwoju technologii SI;

8. wskazuje, że ochrona patentowa 
może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania;

Or. en

Poprawka 91
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wskazuje, że ochrona patentowa 
może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania; zauważa 
ponadto, że prawo patentowe wymaga 
kompleksowego opisu technologii 
bazowej, co może stanowić wyzwanie w 
przypadku niektórych technologii SI ze 
względu na złożoność rozumowania; 
podkreśla również, że inżynieria odwrotna 
stanowi wyjątek od tajemnicy 
przedsiębiorstwa, co może stwarzać 
trudności w odniesieniu do praw 
własności intelektualnej w ramach 
rozwoju technologii SI;

8. wskazuje, że ochrona patentowa 
może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania; zauważa 
ponadto, że prawo patentowe wymaga 
kompleksowego opisu technologii 
bazowej, co może stanowić wyzwanie w 
przypadku niektórych technologii SI ze 
względu na złożoność rozumowania; 
podkreśla również, że korzyści oraz 
wyzwania prawne związane z inżynierią 
odwrotną powinny być brane pod uwagę 
w ramach rozwoju technologii SI; zwraca 
ponadto uwagę, że próg zdolności 
patentowej wynalazków w zakresie SI 
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można by obniżyć w odniesieniu do 
obszarów, które przynoszą korzyści 
społeczne, takich jak służba zdrowia, 
ochrona środowiska, wymiar 
sprawiedliwości w sprawach karnych, 
kultura i edukacja;

Or. en

Poprawka 92
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wskazuje, że ochrona patentowa 
może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania; zauważa 
ponadto, że prawo patentowe wymaga 
kompleksowego opisu technologii 
bazowej, co może stanowić wyzwanie w 
przypadku niektórych technologii SI ze 
względu na złożoność rozumowania; 
podkreśla również, że inżynieria odwrotna 
stanowi wyjątek od tajemnicy 
przedsiębiorstwa, co może stwarzać 
trudności w odniesieniu do praw 
własności intelektualnej w ramach 
rozwoju technologii SI;

8. wskazuje, że ochrona patentowa 
może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania; zauważa 
ponadto, że prawo patentowe wymaga 
kompleksowego opisu technologii 
bazowej, co może stanowić wyzwanie w 
przypadku niektórych technologii SI ze 
względu na złożoność rozumowania; 
podkreśla również, że inżynieria odwrotna 
stanowi wyjątek od ochrony praw 
autorskich w odniesieniu do programów 
komputerowych i ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa, które mają zasadnicze 
znaczenie dla innowacji i badań 
naukowych;

Or. en

Poprawka 93
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wskazuje, że ochrona patentowa 8. wskazuje, że ochrona patentowa 
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może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania; zauważa 
ponadto, że prawo patentowe wymaga 
kompleksowego opisu technologii 
bazowej, co może stanowić wyzwanie w 
przypadku niektórych technologii SI ze 
względu na złożoność rozumowania; 
podkreśla również, że inżynieria odwrotna 
stanowi wyjątek od tajemnicy 
przedsiębiorstwa, co może stwarzać 
trudności w odniesieniu do praw własności 
intelektualnej w ramach rozwoju 
technologii SI;

może być przyznana, o ile wynalazek jest 
nowy, nieoczywisty i powstał w wyniku 
innowacyjnego działania; zauważa 
ponadto, że prawo patentowe wymaga 
kompleksowego opisu technologii 
bazowej, co może stanowić wyzwanie w 
przypadku niektórych technologii SI ze 
względu na złożoność rozumowania; 
podkreśla również, że inżynieria odwrotna 
stanowi kontrowersyjny wyjątek od 
tajemnicy przedsiębiorstwa, co może 
stwarzać trudności w odniesieniu do praw 
własności intelektualnej w ramach rozwoju 
technologii SI;

Or. en

Poprawka 94
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że autonomizacja procesu 
twórczego rodzi pytania związane z 
tytułem do praw własności intelektualnej; 
w związku z tym uważa, że nie należy 
dążyć do nadania technologiom SI 
osobowości prawnej;

9. zauważa, że autonomizacja procesu 
twórczego rodzi pytania związane z 
tytułem do praw własności intelektualnej; 
w związku z tym uważa, że nie należy 
dążyć do nadania technologiom SI 
osobowości prawnej i wskazuje na 
negatywne skutki takiej możliwości na 
zachęty dla twórców-ludzi;

Or. en

Poprawka 95
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że autonomizacja procesu 9. zauważa, że autonomizacja w 
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twórczego rodzi pytania związane z 
tytułem do praw własności intelektualnej; 
w związku z tym uważa, że nie należy 
dążyć do nadania technologiom SI 
osobowości prawnej;

procesie wytwarzania treści o charakterze 
artystycznym może rodzić pytania 
związane z tytułem do praw własności 
intelektualnej w odniesieniu do takich 
treści; w związku z tym uważa, że nie 
należy dążyć do nadania technologiom SI 
osobowości prawnej;

Or. en

Poprawka 96
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że prawa własności 
intelektualnej na potrzeby rozwoju 
technologii sztucznej inteligencji oraz 
prawa własności intelektualnej dotyczące 
treści generowanych przez AI powinny 
być traktowane odrębnie; podkreśla, że 
prawa własności intelektualnej chronią 
utwory tworzone przez człowieka; 
ostrzega, że utwory i wynalazki stworzone 
przez SI, jeżeli są wprowadzane do obrotu, 
mogą powodować zakłócenia na rynku 
wpływające na ustalanie cen i 
wynagrodzenie, ze szkodą dla twórców-
ludzi, a także koncentrację na rynku na 
korzyść właścicieli SI;

Or. en

Poprawka 97
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca uwagę, że istnieje potrzeba 
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rozróżnienia między utworami 
stworzonymi przy pomocy SI i utworami 
stworzonymi przez SI, ponieważ tylko te 
ostatnie powodują nowe wyzwania 
regulacyjne w zakresie ochrony praw 
własności intelektualnej, w szczególności 
w odniesieniu do prawa autorskiego i 
prawa patentowego; podkreśla w związku 
z tym znaczenie zajęcia się kwestią 
posiadania praw i wynalazczości;

Or. en

Poprawka 98
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 99
József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka
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10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 100
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
stworzonej przy pomocy technologii SI, 
aby zachęcać do inwestowania w tę formę 
tworzenia i zwiększyć pewność prawa dla 
twórców, przedsiębiorstw i obywateli; 
uważa, że niektóre utwory lub inne 
chronione przedmioty objęte ochroną 
wytwarzane przy pomocy technologii SI 
można uznać za porównywalne do 
wytworów umysłu i w związku z tym 
mogą być chronione prawem autorskim, 
zgodnie z koncepcją zakorzenioną w 
prawie europejskim, w myśl której 
oryginalność jest bezpośrednio powiązana 
z osobami fizycznymi lub cechami 
człowieka; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii; wzywa Komisję do 
określenia jasnych i rygorystycznych 
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wymogów dotyczących przyznawania praw 
własności twórcy technologii zamiast 
osobie, która zgodnie z prawem 
przygotowuje i publikuje utwór; stoi na 
stanowisku, że takie podejście mogłoby 
również zapobiec sytuacji, w której 
jakakolwiek ochrona prawa autorskiego 
przyznana niektórym utworom 
stworzonym przy pomocy technologii SI 
mogłaby doprowadzić do monopolu 
niewielkiej liczby przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 101
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

10. przypomina, że w rozumieniu 
autorstwa powszechnym w Europie 
kontynentalnej pojęcie „twórczości 
intelektualnej” jest związane z 
osobowością autora, rozumiane jako 
mające zastosowanie do osób fizycznych, 
a zatem sztuczne czynniki, takie jak roboty 
i sztuczna inteligencja, nie są uznawane 
za autorów, a informacje przez nie 
wytwarzane nie kwalifikują się do 
ochrony praw autorskich; uważa, że 
niestabilnej sytuacji autorów i często 
niskich wynagrodzeń nie powinny 
dodatkowo pogarszać nowe kategorie 
utworów podlegających prawu 
autorskiemu wytworzonych przez 
technologie sztucznej inteligencji, które 
konkurowałyby z twórczością artystyczną 
ludzi; odrzuca koncepcję własności 
danych i podkreśla potrzebę zwiększenia 
dostępu do danych nieosobowych i 
korzystania z nich;

Or. en
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Poprawka 102
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że w przypadku 
treści wytwarzanych przez SI będących 
pochodnymi danych chronionych prawem 
autorskim wymagane jest zezwolenie 
podmiotów praw autorskich, chyba że 
przepisy dopuszczają odstępstwa; uważa, 
że niektóre utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

Or. en

Poprawka 103
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI tam, gdzie taka 
ochrona jest uzasadniona takimi samymi 
lub podobnymi wynikami twórczymi, aby 
wspierać tę formę twórczości; uważa, że 
niektóre utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
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przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która tworzy, edytuje 
i publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

Or. en

Poprawka 104
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory lub inne chronione przedmioty 
objęte ochroną wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu lub 
wynalazków i w związku z tym mogą być 
chronione prawem autorskim lub 
patentami; zaleca, aby prawa 
przysługiwały wyłącznie osobom, 
podmiotom prawnym lub 
przedsiębiorstwom, które edytują i 
publikują utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

Or. en

Poprawka 105
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI mogłyby być 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogłyby być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby uważnie 
ocenić kwestię własności praw autorskich 
związanych z takimi utworami;

Or. it

Poprawka 106
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem, pod 
warunkiem że taki sposób wykorzystania 
nie został wyraźnie zastrzeżony przez 
twórcę technologii;

10. uważa, że należy rozważyć ochronę 
twórczości technicznej i artystycznej 
generowanej przez SI, aby wspierać tę 
formę twórczości; uważa, że niektóre 
utwory wytwarzane przez SI są 
porównywalne do wytworów umysłu i w 
związku z tym mogą być chronione 
prawem autorskim; zaleca, aby prawa 
przysługiwały osobie, która edytuje i 
publikuje utwór zgodnie z prawem;

Or. fr

Poprawka 107
Patrick Breyer
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że w ramach gospodarki 
opartej na danych można osiągnąć lepsze 
zarządzanie danymi dotyczącymi praw 
autorskich w celu lepszego 
wynagradzania autorów i wykonawców, 
zwłaszcza poprzez umożliwienie szybkiej 
identyfikacji autorstwa i posiadania praw 
do treści, przyczyniając się w ten sposób 
do zmniejszenia liczby utworów 
osieroconych; podkreśla ponadto, że 
rozwiązania technologiczne w dziedzinie 
SI powinny być stosowane w celu poprawy 
infrastruktury danych dotyczących praw 
autorskich i powiązania metadanych w 
utworach, a także w celu ułatwienia 
wywiązywania się z obowiązku 
zapewnienia przejrzystości przewidzianego 
w art. 19 dyrektywy w sprawie praw 
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym 
w zakresie przedstawiania aktualnych, 
istotnych i kompleksowych informacji na 
temat wykorzystania utworów i wykonań 
autorów i wykonawców, w szczególności w 
przypadku istnienia wielu podmiotów 
praw autorskich i złożonych systemów 
wydawania koncesji;

Or. en

Poprawka 108
József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zaleca, by ocena koncentrowała się 
na kwestii tego, czy niektóre utwory 
wytwarzane przez SI mogą być uznawane 
za ekwiwalent utworów objętych prawami 
własności intelektualnej i w związku z tym 
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mogą być chronione prawem autorskim; 
zaleca dokonanie oceny, komu można 
przypisać w tym przypadku prawo 
własności;

Or. en

Poprawka 109
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca uwagę, że twórcy i sektor 
kreatywny należą do głównych 
użytkowników technologii SI jako 
narzędzia wspierającego tworzenie i 
wzbogacanie ich utworów; uważa, że 
prawa autorskie powinny być uznawane 
za ochronę twórców-ludzi 
wykorzystujących te technologie;

Or. en

Poprawka 110
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zaleca ostrożność w odniesieniu do 
ochrony twórczości wytwarzanej 
autonomicznie i w całości przez 
technologię SI, ponieważ może to 
podważyć zasadę oryginalności i stanowić 
niebezpośrednio konkurencję dla 
twórczości intelektualnej autorów i 
twórców-ludzi;

Or. en
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Poprawka 111
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zainteresowaniem oczekuje 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, ponieważ mogą one być 
generowane autonomicznie przez 
aplikacje oparte na SI;

skreśla się

Or. en

Poprawka 112
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zainteresowaniem oczekuje 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, ponieważ mogą one być 
generowane autonomicznie przez 
aplikacje oparte na SI;

skreśla się

Or. en

Poprawka 113
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zainteresowaniem oczekuje 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 

11. z zainteresowaniem oczekuje 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
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znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, ponieważ mogą one być 
generowane autonomicznie przez aplikacje 
oparte na SI;

znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, ponieważ mogą one być 
generowane autonomicznie przez aplikacje 
oparte na SI; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia statusu prawnego znaków 
towarowych tworzonych przez sztuczną 
inteligencję w odniesieniu do praw 
własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 114
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. z zainteresowaniem oczekuje 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
znaków towarowych i wzorów 
przemysłowych, ponieważ mogą one być 
generowane autonomicznie przez aplikacje 
oparte na SI;

11. z zainteresowaniem oczekuje 
przeglądu obecnej polityki w zakresie 
wzorów przemysłowych, ponieważ mogą 
one być generowane autonomicznie przez 
aplikacje oparte na SI;

Or. cs

Poprawka 115
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może 
zastępować weryfikacji przez człowieka 
procesu przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może 
zastępować weryfikacji przez człowieka 
procesu przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 
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odpowiedzialności za naruszenia praw 
własności intelektualnej;

odpowiedzialności za naruszenia praw 
własności intelektualnej; podkreśla, jak 
ważne jest, aby procedury rejestracji 
wykorzystujące SI były zawsze poddawane 
przeglądowi przez osoby zdolne do 
orzekania w indywidualnych 
przypadkach, aby zapewnić jakość i 
sprawiedliwość decyzji;

Or. en

Poprawka 116
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może 
zastępować weryfikacji przez człowieka 
procesu przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 
odpowiedzialności za naruszenia praw 
własności intelektualnej;

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może 
zastępować weryfikacji i przeglądu 
dokonywanych przez człowieka w 
poszczególnych przypadkach i z 
uwzględnieniem wszystkich istotnych 
okoliczności związanych z przyznawaniem 
praw własności intelektualnej i 
określaniem odpowiedzialności za 
naruszenia praw własności intelektualnej, 
aby zapewnić jakość i sprawiedliwość 
decyzji;

Or. en

Poprawka 117
Luisa Regimenti, Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może 
zastępować weryfikacji przez człowieka 
procesu przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 
odpowiedzialności za naruszenia praw 
własności intelektualnej;

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może 
zastępować weryfikacji przez człowieka 
procesu przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 
odpowiedzialności za naruszenia praw 
własności intelektualnej i szkód 
powodowanych przez technologie SI;

Or. it

Poprawka 118
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI nie może 
zastępować weryfikacji przez człowieka 
procesu przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 
odpowiedzialności za naruszenia praw 
własności intelektualnej;

12. zauważa, że SI umożliwia 
przetwarzanie dużej ilości danych 
związanych z aktualnym stanem wiedzy 
lub istnieniem praw własności 
intelektualnej; zauważa jednocześnie, że 
stosowanie technologii SI i powiązanych 
technologii nie może zastępować 
weryfikacji przez człowieka procesu 
przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 
odpowiedzialności za naruszenia praw 
własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 119
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że nałożenie wymogu 
prawnego dotyczącego utrzymania 
podlegającego kontroli zapisu danych 
wykorzystywanego w całym cyklu życia 
technologii opartych na SI na podmiot 
opracowujący, wdrażający lub stosujący 
takie technologie umożliwi precyzyjniejszy 
proces identyfikacji i zapewni, że 
wygenerowane przez SI treści zawierające 
chronione prawa autorskie lub od nich 
pochodzące będą zgodne z prawami 
posiadaczy praw autorskich;

Or. en

Poprawka 120
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla znaczenie wykorzystania 
sztucznej inteligencji we wspieraniu 
właścicieli marek oraz ich pracowników, 
ale także organów publicznych w 
egzekwowaniu ich praw własności 
intelektualnej w środowisku 
internetowym; zwraca uwagę, że wszelkie 
przypadki wykorzystania SI w odniesieniu 
do egzekwowania praw własności 
intelektualnej obejmują jednak ludzką 
interwencję w przypadku skutków 
prawnych;

Or. en

Poprawka 121
Eva Kaili, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
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Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. zaleca rozszerzenie tego wymogu 
prawnego, by objąć nim dane zawierające 
obrazy i/lub nagrania wideo obejmujące 
dane biometryczne każdej osoby bądź 
pochodzące z takich obrazów i/lub nagrań 
w celu zapewnienia poszanowania prawa 
do prywatności; podkreśla, że taki wymóg 
prawny ma zasadnicze znaczenie, by 
umożliwić ustanowienie ram prawnych, 
które sprzyjałyby niedyskryminacyjnym i 
godnym zaufania treściom generowanym 
przez SI w odniesieniu do prawa stron 
trzecich do prywatności i praw autorskich;

Or. en

Poprawka 122
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie danych chronionych 
prawem autorskim powinno się oceniać w 
świetle wyjątków dotyczących eksploracji 
tekstów i danych zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym; zwraca 
uwagę na kwestie związane z prawami 
własności intelektualnej wynikające z 
tworzenia fałszywych informacji na 
podstawie danych, które mogą podlegać 
prawom autorskim;

skreśla się

Or. en

Poprawka 123
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Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie danych chronionych 
prawem autorskim powinno się oceniać w 
świetle wyjątków dotyczących eksploracji 
tekstów i danych zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym; zwraca 
uwagę na kwestie związane z prawami 
własności intelektualnej wynikające z 
tworzenia fałszywych informacji na 
podstawie danych, które mogą podlegać 
prawom autorskim;

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie utworów przez SI, 
wykorzystywanie danych chronionych 
prawem autorskim powinno się oceniać w 
świetle potrzeby zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony praw autorskich oraz 
wyjątków dotyczących eksploracji tekstów 
i danych, zgodnie z dyrektywą w sprawie 
praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym, oraz że w tym 
względzie nie należy tworzyć nowych 
wyjątków; zwraca uwagę, że utwory 
chronione prawem autorskim 
wykorzystywane jako wkład w szkolenie 
procesu /oprogramowania SI nie 
wymagają żadnych nowych rozważań 
politycznych i powinny pozostać w 
obecnych ramach prawa autorskiego, 
które są adekwatne do zakładanych celów; 
uważa, że należy wspierać dobrowolną 
wymianę danych między 
przedsiębiorstwami i sektorami w oparciu 
o sprawiedliwe warunki umowne oraz że 
w tym kontekście wykorzystywaniem 
danych dotyczących utworów chronionych 
prawem autorskim należy zarządzać za 
pośrednictwem umów licencyjnych; 
zwraca uwagę na problemy prawne 
wynikające z tworzenia fałszywych 
informacji na podstawie wprowadzającego 
w błąd, zmanipulowanego, niskiej jakości 
i/lub nieuprawnionego wykorzystania 
takich danych; podkreśla, że należy 
rozwiązać problemy związane z tą 
technologią w odniesieniu do aspektów 
praw własności intelektualnej, 
wiarygodności, oszustw i ochrony 
prywatności;

Or. en
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Poprawka 124
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie danych chronionych 
prawem autorskim powinno się oceniać w 
świetle wyjątków dotyczących eksploracji 
tekstów i danych zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym; zwraca 
uwagę na kwestie związane z prawami 
własności intelektualnej wynikające z 
tworzenia fałszywych informacji na 
podstawie danych, które mogą podlegać 
prawom autorskim;

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie danych i innych 
przedmiotów chronionych prawem 
autorskim oraz danych powiązanych, 
zbiorów danych i metadanych powinno się 
oceniać w świetle wyjątków dotyczących 
eksploracji tekstów i danych zgodnie z 
dyrektywą w sprawie praw autorskich i 
pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym; dodaje, że pomimo 
przewidzianych w niej wyjątków, 
dyrektywa nie wyjaśnia w pełni ochrony 
danych na mocy prawa autorskiego; 
zwraca uwagę na kwestie związane z 
prawami własności intelektualnej 
wynikające z tworzenia fałszywych 
informacji na podstawie wprowadzających 
w błąd, zmanipulowanych danych czy po 
prostu danych o niskiej jakości, 
niezależnie od tego, czy takie fałszywe 
informacje pochodzą z danych, które mogą 
podlegać prawom autorskim;

Or. en

Poprawka 125
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie danych chronionych 
prawem autorskim powinno się oceniać w 
świetle wyjątków dotyczących eksploracji 

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie zgodnie z prawem 
danych chronionych prawem autorskim 
powinno się oceniać w świetle wyjątków 
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tekstów i danych zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym; zwraca 
uwagę na kwestie związane z prawami 
własności intelektualnej wynikające z 
tworzenia fałszywych informacji na 
podstawie danych, które mogą podlegać 
prawom autorskim;

dotyczących eksploracji tekstów i danych 
zgodnie z dyrektywą w sprawie praw 
autorskich i pokrewnych na jednolitym 
rynku cyfrowym; zwraca uwagę na kwestie 
związane z prawami własności 
intelektualnej wynikające z tworzenia 
fałszywych informacji na podstawie 
danych, które mogą podlegać prawom 
autorskim;

Or. fr

Poprawka 126
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie danych chronionych 
prawem autorskim powinno się oceniać w 
świetle wyjątków dotyczących eksploracji 
tekstów i danych zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym; zwraca 
uwagę na kwestie związane z prawami 
własności intelektualnej wynikające z 
tworzenia fałszywych informacji na 
podstawie danych, które mogą podlegać 
prawom autorskim;

13. zauważa, że jeśli chodzi o 
wykorzystywanie danych przez SI, 
wykorzystywanie danych chronionych 
prawem autorskim powinno się oceniać w 
świetle wyjątków dotyczących eksploracji 
tekstów i danych, zgodnie z dyrektywą w 
sprawie praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym, oraz w 
świetle wszystkich zastosowań objętych 
ograniczeniami i wyjątkami od ochrony 
praw własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 127
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie pełnego 14. podkreśla znaczenie pełnego 
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wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; zwraca uwagę 
na fakt, że należy następnie prowadzić 
dogłębną analizę dotyczącą ram prawnych 
w dziedzinie własności intelektualnej 
danych generowanych w obszarach 
sektorowych, które nie stanowią 
„wynalazków” w rozumieniu klasycznym; 
uważa, że należy dostarczać wyczerpujące 
informacje na temat wykorzystywania 
danych, które są częścią własności 
intelektualnej, w szczególności w 
kontekście stosunków między platformami 
a przedsiębiorstwami;

Or. ro

Poprawka 128
Andrzej Halicki, Axel Voss, Geoffroy Didier

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla, że europejska 
strategia dotycząca danych musi zapewnić 
równowagę między wspieraniem 
przepływu danych a szerszym 
wykorzystaniem i wymianą danych oraz 
ochroną praw własności intelektualnej, 
prywatności i tajemnicy przedsiębiorstwa; 
wskazuje w tym względzie na potrzebę 
ocenienia, czy przepisy Unii dotyczące 
własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
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są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 129
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
dotyczące własności intelektualnej 
stanowią odpowiednie narzędzie ochrony 
danych potrzebnych do rozwoju SI, i z 
zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji 
w tym zakresie; uważa, że należy 
dostarczać wyczerpujące informacje na 
temat wykorzystywania danych, które są 
częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 130
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
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dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami 
oraz poszanowania RODO;

Or. fr

Poprawka 131
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności i 
interoperacyjności danych w UE; 
podkreśla w tym względzie potrzebę 
ocenienia, czy przepisy Unii dotyczące 
własności intelektualnej mogą stwarzać 
niepotrzebne przeszkody w dostępie do 
danych; uważa, że należy dostarczać 
wyczerpujące informacje na temat 
wykorzystywania danych, które są częścią 
własności intelektualnej, w szczególności 
w kontekście stosunków między 
platformami a przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 132
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka
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14. podkreśla znaczenie pełnego 
wdrożenia strategii jednolitego rynku 
cyfrowego w celu poprawy dostępności 
danych w UE; podkreśla w tym względzie 
potrzebę ocenienia, czy przepisy Unii 
dotyczące własności intelektualnej mogą 
zagwarantować ochronę danych 
potrzebnych do rozwoju SI; uważa, że 
należy dostarczać wyczerpujące informacje 
na temat wykorzystywania danych, które 
są częścią własności intelektualnej, w 
szczególności w kontekście stosunków 
między platformami a przedsiębiorstwami;

14. podkreśla znaczenie wdrożenia 
strategii jednolitego rynku cyfrowego w 
celu poprawy dostępności danych 
nieosobowych w UE; podkreśla potrzebę 
zadbania o to, aby przepisy UE dotyczące 
własności intelektualnej nie utrudniały 
dostępu do danych, a tym samym rozwoju 
SI; uważa, że należy dostarczać 
wyczerpujące informacje na temat 
wykorzystywania danych, które są częścią 
własności intelektualnej, w szczególności 
w kontekście stosunków między 
platformami a przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 133
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wskazuje, że najskuteczniejszym 
sposobem ograniczania stronniczości w 
systemach SI jest zapewnianie dostępności 
maksymalnej ilości danych nieosobowych 
na potrzeby szkolenia systemów, w 
związku z czym konieczne jest 
ograniczenie wszelkich zbędnych 
przeszkód w eksploracji tekstów i danych 
oraz ułatwienie zastosowań 
transgranicznych; zwraca ponadto uwagę, 
że podmioty opracowujące technologię SI 
i uczenia maszynowego często 
wykorzystują domeny publiczne lub dane 
na wolnej licencji zarówno ze względu na 
łatwy dostęp do nich, jak i w celu 
uniknięcia potencjalnej odpowiedzialności 
w przypadku naruszenia, co stwarza 
szczególną formę stronniczości doboru 
danych szkoleniowych i może często 
prowadzić do innych form bardziej 
szkodliwej wybiórczości w wynikach; taka 
sytuacja wymaga większej elastyczności w 
odniesieniu do korzystania z danych 
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chronionych prawami własności 
intelektualnej, aby sprawić, że SI i uczenie 
się maszyn staną się mniej stronnicze, 
bardziej zgodne z normami etycznymi, 
przy czym ostatecznym celem jest lepsze 
służenie ludzkości;

Or. en

Poprawka 134
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. podkreśla potrzebę zajęcia się 
nadal występującymi wątpliwościami 
związanymi ze zgodną z prawem 
eksploracją tekstów i danych, z jakimi 
mogą mieć nadal do czynienia podmioty 
tworzące SI w następstwie przyjęcia 
dyrektywy (UE) 2019/790; wzywa Komisję 
do wydania wytycznych dotyczących tego, 
jak zastrzeganie praw inaczej niż za 
pośrednictwem środków nadających się do 
odczytu maszynowego powinno stać się 
publicznie dostępne w scentralizowany 
sposób;

Or. en

Poprawka 135
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że Komisja rozważa 
potrzebę działania legislacyjnego w 
odniesieniu do kwestii mających wpływ na 
stosunki między podmiotami 

15. zauważa, że Komisja rozważa 
potrzebę działania legislacyjnego w 
odniesieniu do kwestii mających wpływ na 
stosunki między podmiotami 
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gospodarczymi, mające na celu 
wykorzystanie danych, co obejmuje ocenę 
ram prawa własności intelektualnej, w tym 
ewentualny przegląd dyrektywy w sprawie 
baz danych, i ewentualne doprecyzowanie 
stosowania dyrektywy w sprawie ochrony 
tajemnic przedsiębiorstwa jako ram 
ogólnych; oczekuje z zainteresowaniem na 
wyniki konsultacji publicznych 
zainicjowanych przez Komisję w sprawie 
europejskiej strategii dotyczącej danych;

gospodarczymi, mające na celu etyczne 
wykorzystanie danych, w tym istniejących 
wcześniej treści i zbiorów danych wysokiej 
jakości, co obejmuje ocenę ram prawa 
własności intelektualnej, w tym 
ewentualny przegląd dyrektywy w sprawie 
baz danych, i ewentualne doprecyzowanie 
stosowania dyrektywy w sprawie ochrony 
tajemnic przedsiębiorstwa jako ram 
ogólnych; podkreśla potencjał istniejących 
praw autorskich, tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub ochrony baz danych 
w odniesieniu do danych, o ile spełnione 
są niezbędne kryteria i z zastrzeżeniem 
ewentualnych przyszłych działań 
ustawodawczych zwiększających pewność 
prawa dla twórców, przedsiębiorstw i 
obywateli; oczekuje z zainteresowaniem na 
wyniki konsultacji publicznych 
zainicjowanych przez Komisję w sprawie 
europejskiej strategii dotyczącej danych i 
proponuje, by w ramach regulacyjnych 
Unii skupiono się na ułatwianiu dostępu 
do danych i wymiany danych;

Or. en

Poprawka 136
Brando Benifei

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że Komisja rozważa 
potrzebę działania legislacyjnego w 
odniesieniu do kwestii mających wpływ na 
stosunki między podmiotami 
gospodarczymi, mające na celu 
wykorzystanie danych, co obejmuje ocenę 
ram prawa własności intelektualnej, w 
tym ewentualny przegląd dyrektywy w 
sprawie baz danych, i ewentualne 
doprecyzowanie stosowania dyrektywy w 
sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa 
jako ram ogólnych; oczekuje z 

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt , że 
Komisja rozważa ewentualny przegląd 
dyrektywy w sprawie baz danych, i 
ewentualne doprecyzowanie stosowania 
dyrektywy w sprawie ochrony tajemnic 
przedsiębiorstwa jako ram ogólnych; 
oczekuje z zainteresowaniem na wyniki 
konsultacji publicznych zainicjowanych 
przez Komisję w sprawie europejskiej 
strategii dotyczącej danych;
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zainteresowaniem na wyniki konsultacji 
publicznych zainicjowanych przez Komisję 
w sprawie europejskiej strategii dotyczącej 
danych;

Or. en

Poprawka 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że Komisja rozważa 
potrzebę działania legislacyjnego w 
odniesieniu do kwestii mających wpływ na 
stosunki między podmiotami 
gospodarczymi, mające na celu 
wykorzystanie danych, co obejmuje ocenę 
ram prawa własności intelektualnej, w tym 
ewentualny przegląd dyrektywy w sprawie 
baz danych, i ewentualne doprecyzowanie 
stosowania dyrektywy w sprawie ochrony 
tajemnic przedsiębiorstwa jako ram 
ogólnych; oczekuje z zainteresowaniem na 
wyniki konsultacji publicznych 
zainicjowanych przez Komisję w sprawie 
europejskiej strategii dotyczącej danych;

15. zauważa, że Komisja rozważa 
potrzebę działania legislacyjnego w 
odniesieniu do kwestii mających wpływ na 
stosunki między podmiotami 
gospodarczymi, mające na celu 
wykorzystanie danych, co obejmuje ocenę 
ram prawa własności intelektualnej; 
oczekuje z zainteresowaniem na wyniki 
konsultacji publicznych zainicjowanych 
przez Komisję w sprawie europejskiej 
strategii dotyczącej danych;

Or. fr

Poprawka 138
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zauważa, że Komisja rozważa 
potrzebę działania legislacyjnego w 
odniesieniu do kwestii mających wpływ na 
stosunki między podmiotami 

15. zauważa, że Komisja rozważa 
potrzebę działania legislacyjnego w 
odniesieniu do kwestii mających wpływ na 
stosunki między podmiotami 
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gospodarczymi, mające na celu 
wykorzystanie danych, co obejmuje ocenę 
ram prawa własności intelektualnej, w tym 
ewentualny przegląd dyrektywy w sprawie 
baz danych, i ewentualne doprecyzowanie 
stosowania dyrektywy w sprawie ochrony 
tajemnic przedsiębiorstwa jako ram 
ogólnych; oczekuje z zainteresowaniem na 
wyniki konsultacji publicznych 
zainicjowanych przez Komisję w sprawie 
europejskiej strategii dotyczącej danych;

gospodarczymi, mające na celu 
wykorzystanie danych nieosobowych, co 
obejmuje ocenę ram prawa własności 
intelektualnej, w tym ewentualny przegląd 
dyrektywy w sprawie baz danych, i 
ewentualne doprecyzowanie stosowania 
dyrektywy w sprawie ochrony tajemnic 
przedsiębiorstwa jako ram ogólnych; 
oczekuje z zainteresowaniem na wyniki 
konsultacji publicznych zainicjowanych 
przez Komisję w sprawie europejskiej 
strategii dotyczącej danych;

Or. en

Poprawka 139
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Komisja powinna 
nadal dążyć do jak najwyższego poziomu 
ochrony własności intelektualnej 
europejskich twórców SI i maksymalnej 
pewności prawa dla użytkowników w 
negocjacjach międzynarodowych, w 
szczególności w odniesieniu do trwających 
dyskusji na temat SI i rewolucji w zakresie 
danych na szczeblu Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO);

16. 16. podkreśla, że Komisja powinna 
nadal dążyć do jak najwyższego poziomu 
ochrony własności intelektualnej 
europejskich twórców SI i maksymalnej 
pewności prawa dla użytkowników w 
negocjacjach międzynarodowych, w 
szczególności w odniesieniu do trwających 
dyskusji na temat SI i rewolucji w zakresie 
danych na szczeblu Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO); zachęca 
Komisję do podejmowania dyskusji na 
temat zwolnień i ograniczeń tam, gdzie 
jest to przydatne; z zadowoleniem 
przyjmuje aktywne zaangażowanie 
Komisji w tym kontekście, czego 
przykładem jest przedstawienie stanowiska 
Unii podczas konsultacji publicznych 
WIPO na temat projektu stanowiska 
WIPO w sprawie polityki w dziedzinie 
własności intelektualnej i sztucznej 
inteligencji z 13 grudnia 2019 r.;

Or. en
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Poprawka 140
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że Komisja powinna 
nadal dążyć do jak najwyższego poziomu 
ochrony własności intelektualnej 
europejskich twórców SI i maksymalnej 
pewności prawa dla użytkowników w 
negocjacjach międzynarodowych, w 
szczególności w odniesieniu do trwających 
dyskusji na temat SI i rewolucji w zakresie 
danych na szczeblu Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej (WIPO);

16. podkreśla, że Komisja powinna 
dążyć do zrównoważonej i opartej na 
innowacjach ochrony własności 
intelektualnej z korzyścią dla europejskich 
twórców SI oraz do maksymalnej 
pewności prawa dla użytkowników, 
zwłaszcza w negocjacjach 
międzynarodowych, w szczególności w 
odniesieniu do trwających dyskusji na 
temat SI i rewolucji w zakresie danych na 
szczeblu Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej (WIPO); podkreśla, że 
należy najpierw przełamać impas w 
toczących się negocjacjach WIPO 
dotyczących ograniczeń i wyjątków dla 
bibliotek i archiwów oraz ograniczeń i 
wyjątków dotyczących edukacji;

Or. en

Poprawka 141
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla potrzebę solidnych 
zabezpieczeń chroniących europejskich 
twórców SI przed nieuczciwymi 
praktykami patentowymi, takimi jak te 
stosowane przez podmioty utrzymujące w 
mocy patent, które są instrumentami 
finansowania, nie produkują ani nie 
sprzedają żadnych produktów, ale coraz 
częściej kupują patenty z zamiarem 
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prowadzenia postępowania przeciwko 
innowacyjnym przedsiębiorstwom, w tym 
MŚP, w celu uzyskania wysokich kwot 
wynikających z ugody; wzywa Komisję do 
oceny aktualnych wytycznych dotyczących 
stosowania i egzekwowania praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
takich nadużyć;

Or. en

Poprawka 142
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. potwierdza, że systemy własności 
intelektualnej mające zastosowanie do 
sztucznej inteligencji nie mogą być 
wykorzystywane, prowadzić ani służyć do 
ograniczenia przejrzystości systemów 
podejmowania decyzji opartych na SI, do 
osłabiania kontroli organów nadzoru nad 
takimi systemami podejmowania decyzji, z 
pominięciem ewentualnych wymogów w 
zakresie technologii otwartych źródeł w 
przetargach publicznych, lub do 
zapobiegania wszelkim wysiłkom 
zmierzającym do zapewnienia 
wzajemnych połączeń między usługami 
cyfrowymi;

Or. en


