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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Sissejuhatus 

1. tervitab ambitsioonikust, mida komisjon on väljendanud oma 19. veebruari 2020. aasta 
teatises ja valges raamatus „Tehisintellekt: Euroopa käsitus tipptasemel ja 
usaldusväärsest tehnoloogiast“ ning Euroopa andmestrateegia tehisintellekti ja andmeid 
käsitlevas osas; märgib siiski, et intellektuaalomandi õiguste kaitsesse tuleks 
tehisintellekti ja sellega seotud tehnoloogiate kontekstis suhtuda tõsisemalt;

2. rõhutab, et tehisintellekti ja sellega seotud tehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt 
tekitab vajaduse käsitleda sellest tulenevaid tehnilisi, sotsiaalseid, majanduslikke, 
eetilisi ja õiguslikke küsimusi ning valdkonnaüleseid mõjusid reas 
poliitikavaldkondades, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste puhul, leida neile 
vastused ja formuleerida Euroopa tasandi poliitika;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et tehisintellekti ja sellega seotud tehnoloogiate arendamine 
transpordi- ja turismisektoris toob kaasa innovatsiooni, teadusuuringud ja 
investeeringute mobiliseerimise ja annab märkimisväärset majanduslikku, 
ühiskondlikku, keskkonnaalast, avalikku ja ohutusalast kasu, muudab sektori uute 
põlvkondade jaoks atraktiivsemaks ning loob uusi tööhõivevõimalusi ja kestlikumaid 
ärimudeleid, kuid see ei tohiks kahjustada inimesi ega ühiskonda;

4. võtab teadmiseks ettevõtete ja majanduspiirkondade vahelise üleilmse konkurentsi 
tehisintellekti lahenduste väljatöötamisel transpordisektoris; juhib tähelepanu vajadusele 
tugevdada transpordisektoris tegutsevate Euroopa ettevõtete rahvusvahelist 
konkurentsivõimet, tekitades ELis tehisintellekti lahenduste arendamist ja rakendamist 
soodustava keskkonna; toonitab lisaks, et tehisintellekt tuleks kasutusele võtta ka kõigis 
transpordiliikides nii linna- kui ka maapiirkondades ning seetõttu on vaja terviklikku, 
tehnoloogianeutraalset ja paindlikku lähenemisviisi, et leida sobivad lahendused kõigile 
transpordi- ja liikuvussektori probleemidele;

5. kinnitab, et tehisintellekti ja ühenduvusega seotud uuenduste intellektuaalomandi 
õiguste ning andmete kättesaadavuse ja turvalisuse jaoks sobiva õigusraamistiku 
määratlemine ELi tasandil on ülioluline tehisintellekti ja sellega seotud tehnoloogiate 
arendamisel ning sujuval, turvalisel ja laialdasel levitamisel transpordi ja turismi 
ökosüsteemides;

6. on seisukohal, et tehisintellekti arenedes täiustatakse aja jooksul pidevalt ka 
intellektuaalomandi kaitse strateegiaid ning et arvesse tuleb võtta selliseid küsimusi 
nagu sellealase muutliku keskkonnaga kohanemine koos paindliku autoriõiguste, 
patentide, kaubamärkide ja disainilahenduste kaitse või isegi ärisaladuse eeskirjadega, 
ning kaaluda, kuidas pakkuda innovaatoritele võimalikult ulatuslikku ja kindlat 
intellektuaalomandi kaitset, mis annaks õiguskindluse ja samas soodustaks uusi 
investeeringuid erafirmades, ülikoolides ja VKEdes ning uurimis- ja arendustegevuse 
toetamiseks avaliku ja erasektori koostööd kasutavates klastrites;
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7. kutsub komisjoni üles kõigis tehisintellekti käsitlevates õigusaktides arvesse võtma ja 
nõuetekohaselt rakendama kõrgetasemelise eksperdirühma suunistes kindlaks määratud 
seitset põhinõuet, mille üle väljendati heameelt komisjoni 8. aprilli 2019. aasta teatises1;

8. võtab arvesse kasvavat vajadust tehisintellekti ja sellega seotud tehnoloogiate järele 
sellistes biomeetrilise või kaugtuvastuse tehnoloogiates nagu transpordi- ja 
turismisektori jälgimisrakendused, mis oleks uus võimalus COVID-19 ning võimalike 
tulevaste sanitaar- ja rahvatervisekriiside leevendamiseks, pidades samal ajal silmas 
vajadust kaitsta põhiõigusi, eraelu puutumatust ja isikuandmeid;

Intellektuaalomandi õigused ja tehisintellektiga seotud uuendused

9. märgib, et praegune intellektuaalomandi õiguste killustatud õigusraamistik ja õiguslik 
ebakindlus takistab tehisintellekti ja seonduvate tehnoloogiate arengut 
transpordisektoris; palub seetõttu komisjonil hinnata oma intellektuaalomandi korra 
sobivust tehisintellekti tehnoloogiate arendamiseks ning esitada pärast kehtivate 
õigusaktide põhjalikku analüüsi ja läbivaatamist seadusandlikud ettepanekud, mis on 
tema arvates vajalikud usalduse, õiguskindluse ja läbipaistvuse suurendamiseks ja 
jätkuva killustatuse ärahoidmiseks, mis kõik ühtekokku soodustaks neisse 
tehnoloogiatesse investeerimist;

10. märgib samas, et ehkki tehisintellekt võimaldab töödelda suurtes kogustes 
intellektuaalomandi õigustega seotud andmeid, ei saa see asendada inimkontrolli 
intellektuaalomandi õiguste andmisel ja vastutuse määramisel nende rikkumise korral;

11. märgib seoses tehisintellekti kasutatavate andmetega, et autoriõigusega kaitstud 
andmete kasutamist tuleb hinnata, pidades silmas teksti- ja andmekaevega seotud 
erandeid, mis on sätestatud direktiivis autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste 
kohta digitaalsel ühtsel turul, ning pidades silmas kõiki intellektuaalomandi õiguste 
kaitsel kehtivate piirangute ja eranditega hõlmatud kasutusviise;

12. palub komisjonil hinnata tarkvara- või algoritmipatentide saamise võimalust ja 
asjakohasust ettevõtjate, sealhulgas VKEde jaoks, et tagada nii innovatsiooni kaitse, 
usaldusväärse tehisintellekti puhul vajalik läbipaistvus kui ka avalikel eesmärkidel 
kasutatavate algoritmide kättesaadavus; rõhutab vajadust säilitada neile ettevõtjatele 
võrdsed tingimused, ning konkurentsiõiguse järgimise tähtsust;

13. on täiesti teadlik sellest, et tehisintellekti valdkonnas tehtavad edusammud eeldavad 
täieliku edu saavutamiseks avaliku sektori investeeringuid taristusse, koolitusse ja 
digioskustesse ning ühenduvuse olulist parandamist; juhib seetõttu tähelepanu turvaliste 
ja jätkusuutlike 5G võrkude tähtsusele tehisintellekti tehnoloogiate täielikul 
kasutuselevõtul ning, mis veelgi olulisem, tööle, mis tuleb kogu liidus 5G taristute ja 
turvalisuse valdkonnas ära teha; võtab teadmiseks tehisintellektiga seotud intensiivse 
patendialase tegevuse transpordisektoris; väljendab muret selle pärast, et see võib 
põhjustada ulatuslikke kohtuvaidlusi, mis kahjustavad kogu sektorit tervikuna ja võivad 
mõjutada ka liiklusohutust, kui me ei võta viivitamata vastu õigusakte tehisintellektiga 
seotud tehnoloogiate arendamise kohta Euroopa tasandil;

1 „Usalduse loomine inimkeskse tehisintellekti vastu“ (COM(2019)0168).
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14. märgib, et standardi rakendamiseks olulistel patentidel (standard essential patents, 
SEPid) on tähtis roll uute tehisintellekti- ja seonduvate tehnoloogiate arendamisel ja 
levitamisel ning koostalitlusvõime tagamisel; kutsub komisjoni üles ergutama 
sektoriüleste standardite ja ametliku standardimise kasutuselevõtmist; tuletab sellega 
seoses meelde komisjoni 29. novembri 2017. aasta teatist SEPide litsentsimise kohta ja 
selles sätestatud SEPide läbipaistvuse peamisi põhimõtteid, nimelt õiglast, mõistlikku ja 
mittediskrimineerivat litsentsimist ja nõuete täitmise tagamist; juhib tähelepanu 
eelkõige SEPidele, millega võidakse parandada transpordikasutajate jaoks 
juurdepääsetavust, liiklusohutust ja turvalisust;

Intellektuaalomandi õigused ja andmed

15. väljendab heameelt komisjoni valmisoleku üle tagada, et andmete kogumine ja 
kasutamine oleks täielikult kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ja teiste 
rangete andmekaitse-eeskirjadega; rõhutab vajadust jätkuvalt kaitsta Euroopa kodanike 
andmeid, kuid peab vajalikuks õiget tasakaalu andmekaitse ja intellektuaalomandi 
eeskirjade vahel, et võimaldada tehisintellekti innovaatoritele vajalikku paindlikkust;

16. pooldab komisjoni eesmärki luua ühtne Euroopa andmeruum, kus investeeritakse 
standarditesse, vahenditesse ja taristusse; toetab eelkõige Euroopa ühise liikuvusalase 
andmeruumi loomist, mille juures võetaks arvesse kehtivat Euroopa andmekaitse 
õigusraamistikku;

17. kutsub komisjoni üles käsitlema piisavalt ja kiiresti andmete ja intellektuaalomandi 
kaitsega seotud küsimusi ja seadusandlikke ettepanekuid, tehes seda õiglaselt ja 
asjakohaselt ning järgides tehnoloogianeutraalsuse põhimõtet, töötades muu hulgas 
välja algatusi parimate tavade vahetamiseks ja investeerides selle valdkonna 
teadusuuringutesse;

18. väljendab heameelt selle üle, et tulevikus luuakse Euroopa ühiste andmeruumide 
haldamist võimaldav paindlik õigusraamistik ning et komisjon on valmis edendama 
ettevõtte ja valitsuse vahelist ja ettevõtetevahelist andmevahetust ning lubama õiglastel, 
mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel kohustuslikku juurdepääsu andmetele 
juhul, kui konkreetsed asjaolud seda nõuavad; rõhutab, kui oluline on kõigile 
liikuvusvaldkonna sidusrühmadele juurdepääs sõidukipõhistele andmetele selleks, et 
edendada uuenduslike andmepõhiste teenuste arendamist;

19. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu sellele, et VKEdel ja klastritel oleks 
juurdepääs andmetele, mis võiksid nende tegevust hoogustada, ning pöörata tähelepanu 
ülikoolidele ja tehnoloogiakeskustele, et edendada nende uurimisprogramme;

20. toetab komisjoni valmisolekut paluda tootmissektori peamistel osalejatel 
(transporditootjad, tehisintellekti ja ühenduvusega tegelevad innovaatorid, 
turismisektori teenusepakkujad ja teised autotranspordi väärtusahela osalised) leppida 
kokku, millistel tingimustel nad oleksid valmis oma andmeid jagama.
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