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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību
(2020/2015(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 4., 16., 26., 114. un 118. 
pantu,

– ņemot vērā Bernes konvenciju par literatūras un mākslas darbu aizsardzību, 

– ņemot vērā Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Līgumu par 
autortiesībām un 2019. gada 13. decembra nostājas dokumenta projektu par intelektuālā 
īpašuma un mākslīgā intelekta politiku (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/790 (2019. gada 
17. aprīlis) par autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza 
Direktīvas 96/9/EK un 2001/29/EK1

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes  Direktīvu 96/9/EK (1996. gada 11. marts) 
par datubāžu tiesisko aizsardzību2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/24/EK (2009. gada 
23. aprīlis) par datorprogrammu tiesisko aizsardzību3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/943 (2016. gada 
8. jūnijs)  par zinātības un darījumdarbības neizpaužamas informācijas 
(komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1024 (2019. gada 
20. jūnijs) par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1807 (2018. gada 
14. novembris) par satvaru nepersondatu brīvai apritei Eiropas Savienībā7, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes  Regulu (ES) 2019/1150 (2019. gada 
20. jūnijs) par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem 

1 OV L 130, 17.5.2019., 92. lpp.
2 OV L 77, 27.3.1996., 20. lpp.
3 OV L 111, 5.5.2009., 16. lpp.
4 OV L 157, 15.6.2016., 1. lpp.
5 OV L 172, 26.6.2019., 56. lpp.
6 OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.
7 OV L 303, 28.11.2018., 59. lpp.
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paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos8, 

– ņemot vērā Eiropas Komisijas 2020. gada 19. februāra Balto grāmatu ar nosaukumu 
„Mākslīgais intelekts. Eiropiska pieeja — izcilība un uzticēšanās” (COM(2020)0065),

– ņemot vērā Komisijas izveidotās augsta līmeņa ekspertu grupas mākslīgā intelekta 
jautājumos darbu,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumus “Eiropas datu stratēģija” (COM(2020)0066) un 
“Jauna rūpniecības stratēģija Eiropai” (COM(2020)0102),

– ņemot vērā 2019. gada novembra pamatnostādnes attiecībā uz Eiropas Patentu 
organizācijas (EPO) veiktajām pārbaudēm,

– ņemot vērā Kopīgā pētniecības centra un tā Perspektīvo tehnoloģiju pētījumu institūta 
(IPTS) Digitālās ekonomikas darba programmu 2016/05 „Tiešsaistes platformu 
ekonomikas politikas perspektīva”9,

– ņemot vērā nākamās Eiropas Komisijas politiskās pamatnostādnes 2019.–2024. gadam 
— Savienība, kas tiecas uz augstākiem mērķiem, 

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Transporta un tūrisma 
komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0000/2020),

A. tā kā Eiropas intelektuālā īpašuma tiesiskā regulējuma mērķis ir nodrošināt jauninājumu 
un jaunrades veicināšanu, kā arī piekļuvi zināšanām un informācijai;

B. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību 118. pantā ir noteikts, ka Savienības 
likumdevējs nosaka pasākumus Eiropas intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) izveidei, lai 
nodrošinātu šādu tiesību vienādu aizsardzību visā Savienībā; tā kā vienotais tirgus 
veicina apstākļus spēcīgākai ekonomikas izaugsmei, lai nodrošinātu Eiropas iedzīvotāju 
labklājību;

C. tā kā nesenās norises mākslīgā intelekta (MI) jomā ir ievērojams tehnoloģiskais 
progress, kas rada iespējas un vērienīgus uzdevumus Eiropas iedzīvotājiem, 
uzņēmumiem un radošās nozares pārstāvjiem;

D. tā kā mērķim padarīt ES par pirmo MI tehnoloģiju lielvaru ir jābūt vērstam uz 
Savienības digitālās un rūpnieciskās suverenitātes nodrošināšanu;

E. tā kā ir vajadzīga uz cilvēku orientēta pieeja mākslīgajam MI, lai tehnoloģijas arī 
turpmāk būtu instruments cilvēku un kopējo interešu labā;

F. tā kā juridiskā noteiktība veicina tehnoloģiju attīstību un iedzīvotāju uzticēšanos 

8 OV L 186, 11.7.2019., 57. lpp.
9 „Ekonomikas politikas perspektīva attiecībā uz tiešsaistes platformām”.
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jaunajām tehnoloģijām ir būtiska šīs nozares attīstībai;

G. tā kā ES ir spēkā atbilstīgs regulējuma līmenis MI tehnoloģiju jomā, lai izvairītos no 
vienotā tirgus sadrumstalotības; tā kā ES tiesiskajam regulējumam MI jomā būs 
potenciāls kļūt par normatīvu etalonu starptautiskajā līmenī;

H. tā kā mākslīgā intelekta tehnoloģijas tiek uzskatītas par matemātiskām metodēm 
Eiropas Patentu konvencijas nozīmē;

I. tā kā MI tehnoloģiju pamatā ir ar autortiesībām aizsargātu datorprogrammu izstrāde un 
ieviešana;

J. tā kā MI tehnoloģijas kā datorprogrammas nevar patentēt, izņemot saskaņā ar Eiropas 
Patentu konvencijas 52. panta 3. punktu;

K. tā kā MI attīstība rada jautājumus par pašas inovācijas aizsardzību un intelektuālā 
īpašuma tiesību izpratni attiecībā uz MI tehnoloģiju radītajiem datiem, kas var būt 
industriāla vai mākslinieciska jaunrade; tā kā dažkārt ir grūti nošķirt mākslīgā intelekta 
atbalstīto jaunradi un tā radīto jaunradi;

L. tā kā MI tehnoloģijas ir ļoti atkarīgas no datiem, jo šis vispārīgais termins aptver 
neviendabīgas kategorijas, kurām nepieciešama aizsardzība un tām īpaši pielāgota 
pārvaldība; tā kā plašākai piekļuvei noteiktiem datiem un datubāzēm Eiropas Savienībā 
būs izšķiroša nozīme Eiropas MI attīstības veicināšanā,

1. atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas Balto grāmatu ar nosaukumu „Mākslīgais intelekts. 
Eiropiska pieeja — izcilība un uzticēšanās”, kā arī „Eiropas datu stratēģija”; uzsver, ka 
tur norādītās iespējas pārdomām, visticamāk, veicinās antropocentriska MI potenciāla 
izmantošanu ES; tomēr norāda, ka Komisijas apsvērumi, šķiet, neattiecas uz intelektuālā 
īpašuma tiesību (IĪT) aizsardzību MI tehnoloģiju attīstības kontekstā, neraugoties uz šo 
tiesību nozīmi un inovācijas un jaunrades nozīmi ES ekonomikā;

2. uzsver, ka MI tehnoloģiju izstrāde un ieviešana, kā arī globālās datu ekonomikas 
attīstība padara nepieciešamu svarīgu tehnisku, sociālu, ekonomisku, ētisku un juridisku 
jautājumu risināšanu dažādās politikas jomās, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību jomā;

3. uzsver intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības nozīmi saistībā ar MI tehnoloģijām, lai 
radītu juridisko noteiktību un uzticēšanos nolūkā veicināt ieguldījumus šajās 
tehnoloģijās; uzskata, ka ES var būt līdere MI tehnoloģiju radīšanā, ja tā pieņem 
operatīvu tiesisko regulējumu, ko regulāri izvērtē, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un 
proaktīvu valsts politiku, jo īpaši attiecībā uz apmācības programmām un finansiālo 
atbalstu pētniecībai;

4. turklāt uzskata, ka Savienībai ir jāpievēršas dažādām MI dimensijām, izmantojot 
tehnoloģiski neitrālu un pietiekami elastīgu definīciju, lai tā attiektos uz turpmāko 
tehnoloģiju attīstību;

5. iesaka galveno uzmanību pievērst MI tehnoloģiju ietekmes uz IĪT novērtēšanai pa 
nozarēm un veidiem; uzskata, ka šādā pieejā būtu jāņem vērā cilvēka iejaukšanās 
līmenis, izmantoto datu nozīme un citu faktoru, piemēram, nozaru ekonomikas 
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līdzsvara, iespējamā iesaiste;

6. ierosina jo īpaši novērtēt MI tehnoloģiju ietekmi un sekas saskaņā ar pašreizējo patentu 
tiesību sistēmu, preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību, autortiesībām un 
blakustiesībām, tostarp datubāžu un datorprogrammu tiesiskās aizsardzības 
piemērojamību, neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas 
(„komercnoslēpumu”) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un 
izpaušanu; turklāt apstiprina, ka ir jāizvērtē, vai stiprināt līgumtiesības un konkurences 
noteikumus, lai izveidotu visaptverošāku tiesisko regulējumu ekonomikas nozarēm, 
kuras skar MI;

7. atgādina, ka patentspēja neattiecas uz matemātiskajām metodēm, ja vien tās nav 
tehniska rakstura izgudrojumi, kas pēc tam ir patentējami, ja ir ievēroti ar 
izgudrojumiem saistītie piemērojamie kritēriji; turklāt atgādina — ja prasība attiecas uz 
metodi, kas ietver tehniskus līdzekļus vai ierīci, tās mērķim, aplūkojot to kopumā, ir 
tehnisks raksturs un tāpēc tā nav izslēgta no patentspējas; tādējādi norāda, ka MI 
inovācijas ir patentējamas, ja tās atbilst ar izgudrojumiem saistītajiem kritērijiem;

8. norāda, ka patentaizsardzību var piešķirt ar nosacījumu, ka izgudrojums ir jauns, nav 
pašsaprotams un ietver izgudrojumu; turklāt norāda, ka patentu tiesības paredz 
visaptverošu pamatā esošās tehnoloģijas aprakstu, kas var radīt problēmas konkrētām 
MI tehnoloģijām, ņemot vērā pamatojuma sarežģītību; uzsver arī, ka reversā inženierija 
ir izņēmums attiecībā uz komercnoslēpumiem, kas var radīt problēmas attiecībā uz 
intelektuālā īpašuma tiesībām MI tehnoloģiju attīstībā;

9. norāda, ka iespēju piešķiršana radošajiem procesiem rada problēmas saistībā ar 
intelektuālā īpašuma tiesībām; šajā sakarībā uzskata, ka nebūtu lietderīgi censties MI 
tehnoloģijas nodrošināt ar juridiskas personas statusu;

10. uzskata, ka ir jāapsver MI radīto tehnisko un māksliniecisko jaunrades darbu 
aizsardzība, lai veicinātu šāda veida jaunradi; uzskata, ka dažus MI radītus darbus var 
pielīdzināt gara darbiem un ka tādēļ tos varētu aizsargāt ar autortiesībām; iesaka noteikt 
īpašumtiesības personai, kas likumīgi sagatavo un publisko darbu ar nosacījumu, ka 
tehnoloģiju izstrādātājs šādu izmantošanu nav skaidri paredzējis;

11. ar nepacietību gaida pašreizējās preču zīmju un dizaina politikas pārskatīšanu, jo tos var 
izveidot autonomi, izmantojot MI lietojumus;

12. norāda, ka MI ļauj apstrādāt lielu skaitu datu, kas saistīti ar jaunākajiem sasniegumiem 
vai intelektuālā īpašuma tiesību pastāvēšanu; vienlaikus norāda, ka MI tehnoloģiju 
izmantošana nevar aizstāt cilvēka veiktu pārbaudi saistībā ar intelektuālā īpašuma 
tiesību piešķiršanu un atbildības noteikšanu par intelektuālā īpašuma tiesību 
pārkāpumiem;

13. attiecībā uz situāciju, kad datus izmanto MI, norāda, ka ar autortiesībām aizsargātu datu 
izmantošana ir jāizvērtē, ņemot vērā tekstizraces un datizraces izņēmumus direktīvā par 
autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū; uzsver aktuālos jautājumus 
IĪT jomā, kas saistīti ar dziļviltošanu, pamatojoties uz datiem, uz kuriem var attiekties 
autortiesības;
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14. uzsver, ka ir svarīgi pilnībā īstenot digitālā vienotā tirgus stratēģiju, lai uzlabotu datu 
pieejamību ES; uzsver, ka šajā sakarībā ir jāizvērtē, vai ES noteikumi par intelektuālo 
īpašumu spēj aizsargāt MI izstrādei vajadzīgos datus; uzskata, ka būtu jāsniedz 
visaptveroša informācija par to datu izmantošanu, kurus aizsargā intelektuālais īpašums, 
jo īpaši saistībā ar attiecībām starp platformām un uzņēmumiem;

15. norāda, ka Komisija pašlaik apsver likumdošanas pasākumus jautājumos, kas ietekmē 
attiecības starp ekonomikas dalībniekiem, lai gūtu labumu no datiem, tostarp IĪT 
regulējuma novērtēšanu un iespējamu Datubāžu direktīvas pārskatīšanu, kā arī 
iespējamu precizējumu par to, kā direktīvas par komercnoslēpumu aizsardzību 
piemērošanu vispārēja regulējuma veidā; ar nepacietību gaida Komisijas uzsāktās 
Eiropas datu stratēģijas sabiedriskās apspriešanas rezultātus;

16. uzsver, ka Komisijai ir jāturpina censties panākt visaugstākā līmeņa intelektuālā 
īpašuma aizsardzību Eiropas mākslīgā intelekta izstrādātājiem un lielāku juridisko 
noteiktību lietotājiem starptautiskās sarunās, jo īpaši attiecībā uz notiekošajām 
diskusijām par mākslīgo intelektu un datu revolūciju Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas (WIPO) līmenī; 

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Mākslīgais intelekts (MI) ir zinātniskās pētniecības joma, kuras pirmsākumi meklējami 20. 
gadsimta vidū. Tās mērķis ir vērienīgs — saprast, kā darbojas cilvēka kognitīvā sistēma, lai to 
reproducētu nolūkā radīt salīdzināmus lēmumu pieņemšanas procesus. Jau vairākus gadus MI 
ir iegājis jaunā attīstības fāzē, pateicoties augstas skaitļošanas jaudas konverģencei, datu kopu 
un efektīvu algoritmu daudzkāršošanai. 

Šis jaunais impulss atbalsta MI izstrādi un ieviešanu daudzās nozarēs. Tas ļauj, piemēram, 
automatizēt klīnisko paraugu analīzi vai pielāgot luksoforus atbilstīgi ceļu satiksmei bez 
cilvēka iejaukšanās. Tādēļ šīs tehnoloģijas potenciāls inovācijas ziņā ir ļoti plašs, un Eiropas 
Savienībai ir jānodrošina operatīvs tiesiskais regulējums Eiropas mākslīgā intelekta un 
valsts politikas izstrādei, kas atbilstu aktuāli risināmiem jautājumiem, jo īpaši attiecībā 
uz Eiropas iedzīvotāju apmācību un finansiālo atbalstu lietišķajiem un fundamentālajiem 
pētījumiem. Šai sistēmai noteikti jāatspoguļo apsvērumi par intelektuālā īpašuma tiesībām 
(IĪT), lai veicinātu un aizsargātu inovāciju un radošumu šajā jomā. 

Kamēr tiek apspriesta MI definīcija, bet juridiskā noteiktība veicina nepieciešamos 
ieguldījumus ES šajā jomā, būtu jāveicina likumdošanas elastība, lai ņemtu vērā MI 
daudzšķautņaino realitāti un lai tiesību akti būtu piemēroti nākotnes vajadzībām (un 
tehnoloģiju attīstībai).

Vispirms ir jāizvērtē patentu tiesības, ņemot vērā mākslīgā intelekta attīstību. Patents 
aizsargā tehniskus izgudrojumus, t. i., produktus, kas nodrošina jaunu tehnisku risinājumu 
konkrētai tehniskai problēmai. Tādējādi, ja algoritmi, matemātiskās metodes un 
datorprogrammas pašas par sevi nav patentējamas, tās var tikt iekļautas tehniskā izgudrojumā, 
kas var būt patentējams. Eiropas mākslīgā intelekta izvēršanai ir ļoti svarīgi, lai ekonomikas 
dalībnieki, jo īpaši Eiropas jaunuzņēmumi, būtu informēti par šo iespēju. 

Eiropas Patentu iestādē reģistrētie patentu pieteikumi izgudrojumiem, kas tieši saistīti ar MI 
(MI pamattehnoloģijas) darbību, desmitgades laikā ir vairāk nekā trīskāršojušies — no 396 
2010. gadā pieaugot līdz 1264 2017. gadā. Tomēr jānorāda, ka dažās trešās valstīs šie skaitļi ir 
ievērojamāki un ka starptautiskā konkurence šajā stratēģiskajā jomā ir nozīmīga. 

MI izmanto arī patentu biroji, lai atvieglotu pētījumus par jaunākajiem tehnikas 
sasniegumiem. Šajā sakarībā, šķiet, ir svarīgi atgādināt, ka tehnoloģija sniedz noderīgu 
palīdzību, bet tai nevajadzētu aizstāt cilvēka veiktu vērtētāja analīzi, kas būtu pamatā tiesību 
piešķiršanai. Patentu jomā ir arī jānorāda, ka dažu mākslīgā intelekta tehnoloģiju pamatojuma 
sarežģītība var palielināt grūtības pārbaudīt, vai šie izgudrojumi atbilst spēkā esošajiem 
noteikumiem. 

Turpinot – arvien lielāka lēmumu pieņemšanas procesa autonomizēšana var izraisīt tehnisku 
vai māksliniecisku jaunradi. Visu IĪT novērtēšanai, ņemot vērā šīs norises, jābūt 
prioritātei šajā ES tiesību jomā, kuras mērķis ir sekmēt radošumu un inovāciju veicinošu 
vidi, atalgojot autorus. Cilvēka iejaukšanās joprojām ir būtiska MI ierīču programmēšanai, 
ienākošo datu atlasei un iegūto rezultātu koriģēšanai. Spēcīga „MI” perspektīva, t.i., 
perspektīva, ka MI apzināsies pats sevi, joprojām šķiet ļoti futūristiska. 
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Attiecībā uz autortiesībām nosacījums par izcelsmi, kad uz autora darba uzdrukā viņa 
personisko zīmolu, varētu būt šķērslis MI radīto darbu aizsardzībai. Tomēr attiecībā uz šo 
nosacījumu vispārējā tendence ir tāda, ka attīstās objektīva koncepcija par relatīvu novitāti, 
ļaujot atšķirt aizsargāto darbu no jau radītajiem darbiem. MI radītās jaunrades un 
“tradicionālās” jaunrades kopīgais mērķis joprojām ir kultūras mantojuma pieaugums, pat ja 
jaunrade notiek citas darbības ietvaros. Laikā, kad MI radītie mākslas darbi kļūst arvien 
biežāk sastopami, piemēram, glezna ar nosaukumu “Next Rembrandt”1, ko MI radījis pēc šā 
autora 346 darbu digitālas apstrādes, šķiet, ka mums būtu jāatzīst, ka MI radītais varētu būt 
mākslas darbs, drīzāk balstoties uz radīto rezultātu, nevis radošo procesu. Būtu arī jānorāda 
arī, ka MI radīto jaunrades darbu aizsardzības trūkuma dēļ šādu jaunrades darbu interpretētāji 
varētu palikt bez tiesībām, jo aizsardzība, ko piešķir blakustiesību sistēma, kā nosacījumu 
paredz spēkā esošas autortiesības uz interpretējamo darbu. 

Tāpēc tiek ierosināts novērtēt, cik lietderīgi ir piešķirt attiecībā uz šādu  “jaunrades darbu” 
autortiesības fiziskai personai, kas to likumīgi sagatavo un publicē, jo pamatā esošās 
tehnoloģijas izstrādātājs(-i) neiebilst pret šādu izmantošanu. Šis pamatojums būtu saskaņā ar 
Eiropas “darbu datu” aizsardzības sistēmu. Šādus datus var izmantot kā daļu no datiem tāda 
MI “apmācīšanai”, kas  pēc tam var radīt sekundārus jaunrades darbus, tostarp komerciālos 
nolūkos, ar noteikumu, ka tiesības uz šādu izmantošanu sev nav skaidri paturējuši šo datu 
tiesību subjekti. 

Visbeidzot, ņemot vērā datu un to atlases būtisko nozīmi MI tehnoloģiju attīstībā, rodas 
dažādi jautājumi par šādu datu pieejamību, it īpaši par atkarību no datiem, bloķēšanas ietekmi, 
dažu uzņēmumu dominējošo stāvokli un kopumā par nepietiekamu datu plūsmu. Tādēļ būs 
svarīgi veicināt Eiropas Savienībā radīto datu apmaiņu, lai stimulētu inovācijas 
mākslīgā intelekta jomā. Īstermiņā šie centieni ietvers Atvērto datu direktīvas transponēšanu 
un licencēšanas nolīgumu izmantošanas veicināšanu, lai sekmētu rūpniecisko datu apmaiņu. 
Vidējā termiņā Komisijas gaidāmajam priekšlikumam par vispārējo tiesisko regulējumu 
kopēju Eiropas datu jomu pārvaldībai ir izšķiroša nozīme, jo īpaši attiecībā uz piekļuvi tādām 
sensitīvām datubāzēm kā veselības dati. 

1 https://www.nextrembrandt.com/

https://www.nextrembrandt.com/

