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FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

Introduktion 

1. Europaparlamentet välkomnar de ambitioner som kommissionen uttrycker i sina 
meddelanden av den 19 februari 2020, i sin vitbok Artificiell intelligens - en EU-strategi 
för spetskompetens och förtroende samt i den europeiska datastrategin, på området för 
artificiell intelligens (AI) och data. Parlamentet konstaterar dock att frågan om skydd av 
immateriella rättigheter i samband med utveckling av AI och relaterad teknik måste tas 
på större allvar.

2. Europaparlamentet betonar att utveckling och användning av AI och relaterad teknik 
gör det nödvändigt att diskutera tekniska, sociala, ekonomiska, etiska och rättsliga 
frågor och områdesövergripande följder på en rad olika politikområden, inbegripet 
immateriella rättigheter, och att ge svar och utforma politik på EU-nivå.

3. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av AI och relaterad teknik inom transport 
och turism kommer att medföra innovation, forskning, investeringsmobilisering och 
betydande fördelar för ekonomin, samhället, miljön, allmänheten och säkerheten, och 
samtidigt göra sektorn mer attraktiv för yngre generationer och skapa nya 
sysselsättningsmöjligheter och mer hållbara affärsmodeller, men den bör inte få bli till 
skada för människor eller samhället.

4. Europaparlamentet noterar den globala konkurrensen mellan företag och ekonomiska 
regioner i utvecklingen av AI-lösningar för transportsektorn. Parlamentet pekar på 
behovet att stärka de europeiska transportföretagens internationella konkurrenskraft 
genom att se till att EU har ett gynnsamt klimat för utveckling och användning av AI-
lösningar. Parlamentet understryker dessutom att AI också bör användas inom alla 
transportslag, både i städer och på landsbygden, och att ett helhetsgrepp och ett 
teknikneutralt och flexibelt tillvägagångssätt därför behövs för att på lämpligt sätt ta itu 
med alla utmaningar på området för transport och rörlighet.

5. Europaparlamentet bekräftar att fastställande av en lämplig rättslig ram för immateriella 
rättigheter på EU-nivå i samband med innovationer inom AI och konnektivitet, samt för 
tillgång till och säkerhet för data, kommer att vara avgörande för utvecklingen och för 
en smidig, trygg och bred spridning av AI och relaterad teknik inom transport och 
turism.

6. Europaparlamentet påpekar att strategier för skydd av immateriella rättigheter konstant 
kommer att behöva justeras, i takt med att AI utvecklas. Man kommer att behöva 
diskutera anpassning till denna föränderliga miljö med flexibel upphovsrätt, skydd av 
patent, varumärken och design eller till och med reglerna för affärshemligheter, och 
fundera på vilken lösning som kommer att ge innovatörerna ett så brett och robust 
immaterialrättsligt skydd som möjligt, som lyckas kombinera rättssäkerhet med 
uppmuntran av nya investeringar i privata initiativ, universitet, små och medelstora 
företag, offentlig-privata samarbetskluster till stöd för forskning och utveckling.
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7. I sitt meddelande av den 8 april 20191 välkomnade kommissionen de sju centrala kraven 
i högnivågruppens riktlinjer, och Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta 
hänsyn till dessa krav och inkludera dem i all lagstiftning som berör AI.

8. Europaparlamentet noterar det växande behovet av AI och relaterad teknik i samband 
med fjärrigenkänning eller biometrisk igenkänning, exempelvis i spårningsappar i 
transport- och turistsektorn, som ett nytt sätt att hantera covid-19 och eventuella 
framtida folkhälsokriser, utan att bortse från skyddet av de grundläggande rättigheterna, 
privatlivet och personuppgifter.

Immaterialrätt och AI-innovationer

9. Europaparlamentet konstaterar att dagens splittrade immaterialrättsliga ram och det 
osäkra rättsläget påverkar utvecklingen av AI och relaterad teknik för transportsektorn. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att undersöka i vilken utsträckning den 
immaterialrättsliga ramen är anpassad för AI-teknisk utveckling och att efter noggrann 
analys och översyn av befintlig lagstiftning lägga fram de lagförslag som den anser 
behövs för att säkerställa tillit, rättssäkerhet och transparens och undvika fortsatt 
splittring, för att på så sätt uppmuntra till investeringar i sådan teknik.

10. Europaparlamentet konstaterar att AI visserligen gör det möjligt att bearbeta stora 
datamängder i samband med immateriella rättigheter, men att tekniken inte kan ersätta 
mänsklig kontroll vad gäller beviljandet av immateriella rättigheter och fastställandet av 
ansvar vid överträdelser av immaterialrättsregler.

11. Europaparlamentet konstaterar, när det gäller AI:s användning av data, att 
användningen av upphovsrättsskyddade data måste utvärderas mot bakgrund av de 
undantag avseende text- och datautvinning som föreskrivs i direktivet om upphovsrätt 
och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden, och mot bakgrund av all 
användning som omfattas av begränsningar för och undantag från det 
immaterialrättsliga skyddet.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida det är möjligt och 
relevant för företag, inbegripet små och medelstora företag, att ta patent på programvara 
eller algoritmer, i syfte att både garantera innovationsskydd och säkerställa den 
öppenhet som krävs för att skapa förtroende för AI, liksom tillgänglighet för algoritmer 
för offentliga syften. Parlamentet betonar behovet av att värna lika villkor mellan dessa 
företag samt vikten av förenlighet med konkurrensrätten. 

13. Europaparlamentet är fullt medvetet om att framsteg på AI-området måste kombineras 
med offentliga infrastrukturinvesteringar, digital kompetenshöjning och stora 
förbättringar vad gäller konnektivitet och driftskompatibilitet om man ska kunna 
utnyttja AI fullt ut. Parlamentet betonar därför vikten av säkra och hållbara 5G-nät för 
att AI-teknik ska kunna användas på bred front, men framför allt det arbete som krävs 
för infrastruktur och dess säkerhet i hela unionen. Parlamentet noterar att det pågår 
intensiv patenteringsverksamhet inom transportsektorn när det gäller AI. Parlamentet 
uttrycker sin oro över att detta kan leda till rättstvister i stor skala, till skada för 

1 Att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens (COM(2019)0168).
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branschen som helhet, och eventuellt också för trafiksäkerheten, om vi inte snarast 
lagstiftar om utvecklingen av AI-relaterad teknik på EU-nivå.

14. Europaparlamentet påpekar att standardessentiella patent (SEP) spelar en avgörande roll 
för att utveckla och sprida ny AI och relaterad teknik, och för att säkerställa 
driftskompatibilitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra framtagandet 
av branschövergripande standarder och formell standardisering. Parlamentet påminner i 
detta sammanhang om kommissionens meddelande av den 29 november 2017 om SEP-
licenser och de centrala krav som där fastställs för öppenhet vad gäller SEP, nämligen 
rättvis, rimlig och icke‑diskriminerande (FRAND) licensiering och tillsyn. Parlamentet 
vill särskilt uppmärksamma sådana SEP-licenser som kan förbättra tillgängligheten, 
trafiksäkerheten och tryggheten för transportanvändarna.

Immaterialrätt och data

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se till att insamling och 
användning av data helt och fullt följer EU:s dataskyddsförordning och andra stränga 
dataskyddsregler. Parlamentet betonar vikten av att fortsätta att skydda de europeiska 
medborgarnas personuppgifter, men anser att det behövs en korrekt avvägning mellan 
dataskydd och immaterialrättsregler för att ge AI-innovatörer den flexibilitet de 
behöver.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens mål att skapa ett gemensamt europeiskt 
dataområde, med investeringar i standarder, verktyg och infrastruktur. Parlamentet ger 
särskilt sitt stöd till inrättandet av ett gemensamt europeiskt dataområde för rörlighet, 
med beaktande av den existerande europeiska dataskyddslagstiftningen.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omgående och på allvar diskutera – och 
ta fram lagstiftningsförslag om – frågan om data och skydd av immateriella rättigheter, 
med rimlig och lämplig flexibilitet och med full respekt för principen om 
teknikneutralitet, också genom att utveckla initiativ för utbyte av bästa praxis och 
investera i forskning på det här området.

18. Europaparlamentet ser fram emot en framtida flexibel rättslig ram som skapar 
styrningsmöjlighet för gemensamma europeiska dataområden, och välkomnar 
kommissionen avsikt att stimulera datadelning dels från företag till myndigheter, dels 
mellan företag, och att se till att tillgång till data på FRAND-villkor endast blir 
obligatorisk när specifika omständigheter kräver det. Parlamentet framhäver vikten av 
tillgång till fordonsgenererade data för alla berörda parter i mobilitetssektorn för att 
gynna utvecklingen av innovativa datadrivna tjänster.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid att ge 
små och medelstora företag och företagskluster tillgång till data som kan främja deras 
verksamhet och att ge teknikinstitut och universitet tillgång till data som kan vara till 
nytta för deras forskningsprogram.

20. Europaparlamentet ger sitt stöd till kommissionens avsikt att uppmana centrala aktörer i 
tillverkningsindustrin – transporttillverkare, AI- och konnektivitetsinnovatörer, 
tjänsteleverantörer i turistsektorn och andra aktörer i bilbranschen – att enas om på vilka 
villkor de är beredda att dela med sig av sina data.
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