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Pakeitimas 1
Tilly Metz

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 2020 
m. vasario 19 d. 
komunikatuose1patvirtintus užmojus dėl 
dirbtinio intelekto (DI) ir duomenų;

1. palankiai vertina Komisijos 
2020 m. vasario 19 d. komunikatuose1 
patvirtintus užmojus dėl dirbtinio intelekto 
(DI) ir duomenų; vis dėlto pažymi, kad 
Komisija nesprendė intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos kuriant 
dirbtinio intelekto technologijas klausimo;

_________________ _________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 ir COM(2020)0067).

1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 ir COM(2020)0067).

Or. en

Pakeitimas 2
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 2020 
m. vasario 19 d. 
komunikatuose1patvirtintus užmojus dėl 
dirbtinio intelekto (DI) ir duomenų;

1. pažymi Komisijos užmojus 2020 m. 
vasario 19 d. komunikatuose dėl dirbtinio 
intelekto (DI) ir duomenų; tikisi, kad 
Komisija dės visas pastangas, siekdama 
įgyvendinti savo užmojus DI sritje, 
pasirinkdama Europos duomenų 
strategiją, kuri turėtų užtikrinti visišką 
savarankiškumą šioje stiryje;

_________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 ir COM(2020)0067).

Or. fr

Pakeitimas 3
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Andor Deli

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina Komisijos 2020 
m. vasario 19 d. 
komunikatuose1patvirtintus užmojus dėl 
dirbtinio intelekto (DI) ir duomenų;

1. palankiai vertina Komisijos 2020 
m. vasario 19 d. komunikatuose1, taip pat 
Komisijos Baltojoje knygoje „Dirbtinis 
intelektas. Europos požiūris į 
kompetenciją ir pasitikėjimą“ ir Europos 
duomenų strategijoje patvirtintus užmojus 
dirbtinio intelekto (DI) ir duomenų srityje;

_________________ _________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 ir COM(2020)0067).

1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 ir COM(2020)0067).

Or. en

Pakeitimas 4
Andor Deli

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad plėtojant ir diegiant 
dirbtinio intelekto technologijas būtina 
spręsti techninius, socialinius, 
ekonominius, etinius ir teisinius 
klausimus įvairiose politikos srityse, 
įskaitant intelektinės nuosavybės teises, ir 
teikti atsakymus bei formuoti politiką 
Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 5
Henna Virkkunen

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai; atkreipia 
dėmesį į pasaulinę įmonių ir ekonominių 
regionų konkurenciją kuriant dirbtinio 
intelekto sprendimus transporto 
sektoriuje; pabrėžia, kad reikia stiprinti 
tarptautinį Europos įmonių, veikiančių 
transporto sektoriuje, konkurencingumą 
sukuriant ES aplinką, kuri būtų palanki 
kurti ir taikyti dirbtinio intelekto 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 6
Tilly Metz

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje, 
atsižvelgiant į poveikį gamtinei aplinkai ir 
žmonių sveikatai, gali suteikti didelių 
ekonominių, visuomeninių, 
aplinkosauginių ir su sauga susijusių 
privalumų, kurie būtų naudingi visiems 
piliečiams ir visuomenei, nes pagerėtų 
gyvenimo kokybė, būtų kuriamos naujos 
užimtumo galimybės ir tvaresni verslo 
modeliai, ir kad jos turi būti parengtos 
taip, kad būtų plačiai prieinamos;

Or. en

Pakeitimas 7
Andor Deli

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai; be to, 
pabrėžia, kad dirbtinis intelektas turėtų 
būti vienodai taikomas visų rūšių 
transporte, miesto ir kaimo vietovėse, 
todėl reikia holistinio, technologiniu 
požiūriu neutralaus ir lankstaus požiūrio, 
kad būtų tinkamai sprendžiamos visos 
transporto ir judumo sektoriaus 
problemos;

Or. en

Pakeitimas 8
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto ir turizmo 
sektoriuje gali būti labai naudinga 
ekonomikai, visuomenei, aplinkai ir 
saugai; atkreipia dėmesį į tai, kad 
visuomenė turėtų būti pasirengusi 
dirbtinio intelekto privalumams ir jo 
keliamiems iššūkiams; mano, kad reikia 
ištirti, ar dirbtinis intelektas taikomas 
tinkamai ir ar jis nedaro neigiamo 
poveikio ar žalos žmonėms ar visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 9
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
paskatins inovacijas, mokslinius tyrimus, 
naujų darbo vietų kūrimą, investicijų 
sutelkimą, užimtumą, ekonominę, 
visuomeninę, aplinkosauginę ir su sauga 
susijusią naudą, dėl kurios sektorius gali 
tapti patrauklesnis naujoms kartoms;

Or. en

Pakeitimas 10
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, aplinkai ir saugai;

2. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
technologijų plėtra transporto sektoriuje 
gali būti labai naudinga ekonomikai, 
visuomenei, piliečiams, aplinkai ir saugai;

Or. ro

Pakeitimas 11
Tilly Metz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai bei 
plačiai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje bus labai 
svarbu apibrėžti tinkamą intelektinės 
nuosavybės teisių, susijusių su dirbtiniu 
intelektu ir junglumo inovacijomis, taip pat 
prieigos prie duomenų ir jų saugumo 
teisinę sistemą;

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai, 
saugiai bei plačiai diegiant dirbtinio 
intelekto technologijas transporto srityje 
bus labai svarbu apibrėžti tinkamą 
intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su 
dirbtiniu intelektu ir junglumo 
inovacijomis, taip pat prieigos prie 
duomenų ir jų saugumo teisinę sistemą; 
pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad ES 
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intelektinės nuosavybės taisyklės nebūtų 
kliūtis duomenų prieinamumui, taigi ir 
dirbtinio intelekto plėtojimui;

Or. en

Pakeitimas 12
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, 
Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai bei 
plačiai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje bus labai 
svarbu apibrėžti tinkamą intelektinės 
nuosavybės teisių, susijusių su dirbtiniu 
intelektu ir junglumo inovacijomis, taip pat 
prieigos prie duomenų ir jų saugumo 
teisinę sistemą;

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai bei 
plačiai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje ir kuriant 
pasitikėjimą bei teisinį tikrumą šiame 
sektoriuje bus labai svarbu ES lygmeniu 
apibrėžti tinkamą intelektinės nuosavybės 
teisių, susijusių su dirbtiniu intelektu ir 
junglumo inovacijomis, taip pat prieigos 
prie duomenų ir jų saugumo teisinę 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 13
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai bei 
plačiai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje bus labai 
svarbu apibrėžti tinkamą intelektinės 
nuosavybės teisių, susijusių su dirbtiniu 
intelektu ir junglumo inovacijomis, taip pat 
prieigos prie duomenų ir jų saugumo 
teisinę sistemą;

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai bei 
plačiai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje bus labai 
svarbu apibrėžti tinkamą intelektinės 
nuosavybės teisių, susijusių su dirbtiniu 
intelektu ir junglumo inovacijomis, taip pat 
prieigos prie duomenų ir jų saugumo 
teisinę sistemą pagal Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą;
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Or. ro

Pakeitimas 14
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai bei 
plačiai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje bus labai 
svarbu apibrėžti tinkamą intelektinės 
nuosavybės teisių, susijusių su dirbtiniu 
intelektu ir junglumo inovacijomis, taip pat 
prieigos prie duomenų ir jų saugumo 
teisinę sistemą;

3. teigia, kad kuriant ir sklandžiai bei 
plačiai diegiant dirbtinio intelekto 
technologijas transporto ir turizmo srityje 
bus labai svarbu apibrėžti tinkamą 
intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su 
dirbtiniu intelektu ir junglumo 
inovacijomis, taip pat prieigos prie 
duomenų ir jų saugumo teisinę sistemą;

Or. en

Pakeitimas 15
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad intelektinės nuosavybės 
apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam 
intelektui nuolat kis ir kad reikės 
atsižvelgti į tokius klausimus, kaip 
lanksčios autorių teisės, patento suteikiama 
teisinė apsauga ar net komercinių paslapčių 
taisyklės, ir apsvarstyti, kokiu būdu 
novatoriams būtų suteiktos plačiausios ir 
patikimiausios intelektinės nuosavybės 
apsaugos priemonės;

4. mano, kad intelektinės nuosavybės 
apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam 
intelektui nuolat kis ir kad reikės 
atsižvelgti į tokius klausimus, kaip 
lanksčios autorių teisės, patento suteikiama 
teisinė apsauga ar net komercinių paslapčių 
taisyklės, ir apsvarstyti, kokiu būdu 
novatoriams būtų suteiktos plačiausios ir 
patikimiausios intelektinės nuosavybės 
apsaugos priemonės, kuriomis bus 
derinamas teisinis tikrumas ir skatinamos 
naujos investicijos į privačias įmones, 
universitetus, MVĮ ir klasterius, 
naudojantis viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimu moksliniams tyrimams 
ir technologinei plėtrai remti;
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Or. en

Pakeitimas 16
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad intelektinės nuosavybės 
apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam 
intelektui nuolat kis ir kad reikės 
atsižvelgti į tokius klausimus, kaip 
lanksčios autorių teisės, patento suteikiama 
teisinė apsauga ar net komercinių paslapčių 
taisyklės, ir apsvarstyti, kokiu būdu 
novatoriams būtų suteiktos plačiausios ir 
patikimiausios intelektinės nuosavybės 
apsaugos priemonės;

4. mano, kad intelektinės nuosavybės 
apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam 
intelektui nuolat kis ir kad reikės 
atsižvelgti į tokius klausimus, kaip 
lanksčios autorių teisės, patento suteikiama 
teisinė apsauga ar net komercinių paslapčių 
taisyklės, ir apsvarstyti, kokiu būdu 
novatoriams būtų suteiktos plačiausios ir 
patikimiausios intelektinės nuosavybės 
apsaugos priemonės, 
kartu užtikrinant visapusišką 
informatorių apsaugą;

Or. fr

Pakeitimas 17
Andor Deli

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad intelektinės nuosavybės 
apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam 
intelektui nuolat kis ir kad reikės 
atsižvelgti į tokius klausimus, kaip 
lanksčios autorių teisės, patento 
suteikiama teisinė apsauga ar net 
komercinių paslapčių taisyklės, ir 
apsvarstyti, kokiu būdu novatoriams būtų 
suteiktos plačiausios ir patikimiausios 
intelektinės nuosavybės apsaugos 
priemonės;

4. mano, kad intelektinės nuosavybės 
apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam 
intelektui nuolat kis ir kad reikės 
atsižvelgti į tokius klausimus, kaip 
lanksčios autorių teisės ir gretutinės teisės, 
patentų apsauga, prekių ženklų ir dizaino 
apsauga ar net komercinių paslapčių ir 
praktinės patirties taisyklės, ir apsvarstyti, 
kokiu būdu novatoriams būtų suteiktos 
plačiausios ir patikimiausios intelektinės 
nuosavybės apsaugos priemonės;

Or. en
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Pakeitimas 18
Tilly Metz

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad intelektinės nuosavybės 
apsaugos strategijos vystantis dirbtiniam 
intelektui nuolat kis ir kad reikės 
atsižvelgti į tokius klausimus, kaip 
lanksčios autorių teisės, patento 
suteikiama teisinė apsauga ar net 
komercinių paslapčių taisyklės, ir 
apsvarstyti, kokiu būdu novatoriams būtų 
suteiktos plačiausios ir patikimiausios 
intelektinės nuosavybės apsaugos 
priemonės;

4. mano, kad vystantis dirbtiniam 
intelektui intelektinė nuosavybė ilgainiui 
kis ir kad prie šios kintančios aplinkos 
reikės prisitaikyti taikant autorių teisių, 
patentų apsaugos ar net komercinių 
paslapčių taisykles ir į tai atsižvelgti 
siekiant apsvarstyti, kokiu būdu 
novatoriams būtų suteiktos plačiausios ir 
patikimiausios intelektinės nuosavybės 
apsaugos priemonės, kuriomis skatinamas 
kūrybiškumas ir inovacijos;

Or. en

Pakeitimas 19
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena, kad laisvė perspėti ir 
informuoti apie pažeidimą turi būti 
viršesnė už komercines paslaptis;

Or. fr

Pakeitimas 20
Andor Deli

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją visuose su 5. ragina Komisiją visuose su 
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dirbtiniu intelektu susijusiuose teisės 
aktuose atsižvelgti į septynis pagrindinius 
reikalavimus, nustatytus aukšto lygio 
ekspertų grupės gairėse, kurias Komisija 
palankiai įvertino savo 2019 m. balandžio 
8 d. komunikate2;

dirbtiniu intelektu susijusiuose teisės 
aktuose atsižvelgti į septynis pagrindinius 
reikalavimus, nustatytus aukšto lygio 
ekspertų grupės gairėse, kurias Komisija 
palankiai įvertino savo 2019 m. balandžio 
8 d. komunikate2, ir deramai juos 
įgyvendinti;

_________________ _________________
2 „Pasitikėjimo į žmogų orientuotu 
dirbtiniu intelektu didinimas“ 
(COM(2019)0168).

2 „Pasitikėjimo į žmogų orientuotu 
dirbtiniu intelektu didinimas“ 
(COM(2019)0168).

Or. en

Pakeitimas 21
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad didėjantis poreikis 
naudoti dirbtinio intelekto technologijas 
kuriant nuotolinio arba biometrinio 
atpažinimo technologijas, pvz., kontaktų 
atsekimo programėles transporto ir 
turizmo sektoriuje, yra naujas kovos su 
COVID-19 ir galima būsima sanitarine ir 
visuomenės sveikatos krize būdas, 
atsižvelgiant į poreikį apsaugoti 
pagrindines teises, privatumą ir asmens 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 22
Andor Deli

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 
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intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema trukdo plėtoti dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje; todėl 
ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės 
nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai ir jei ji mano, 
kad būtina, pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;

intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema trukdo plėtoti dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje; todėl 
ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės 
nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai ir jei ji mano, 
kad būtina, pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
skatinti investicijas į šias technologijas;

Or. en

Pakeitimas 23
Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 
intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema trukdo plėtoti dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje; todėl 
ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės 
nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai ir jei ji mano, 
kad būtina, pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;

6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 
intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema trukdo plėtoti dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje; todėl 
ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės 
nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai kelių eismo 
saugos srityje ir, jei ji mano, kad būtina, 
pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų;

Or. ro

Pakeitimas 24
Tilly Metz

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 
intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema trukdo plėtoti dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje; todėl 

6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 
intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema ir su jomis susijęs teisinis 
netikrumas trukdo plėtoti dirbtinio 
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ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės 
nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai ir jei ji mano, 
kad būtina, pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;

intelekto technologijas transporto srityje; 
todėl ragina Komisiją įvertinti savo 
intelektinės nuosavybės taisyklių 
tinkamumą dirbtinio intelekto technologijų 
plėtrai ir jei ji mano, kad būtina, pateikti 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų;

Or. en

Pakeitimas 25
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 
intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema trukdo plėtoti dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje; todėl 
ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės 
nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai ir jei ji 
mano, kad būtina, pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;

6. pažymi, kad dabartinė nenuosekli 
intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema yra kliūtis dirbtinio intelekto 
technologijų plėtrai, ir ragina Komisiją 
peržiūrėti dabartinius teisės aktus ir 
pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, kurie, jos 
nuomone, yra būtini siekiant sukurti 
skaidresnę sistemą ir išvengti 
susiskaidymo Europos lygmeniu, nes kiltų 
pavojus vidaus rinkai;

Or. en

Pakeitimas 26
Henna Virkkunen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad dabartinė suskaidyta 
intelektinės nuosavybės teisių teisinė 
sistema trukdo plėtoti dirbtinio intelekto 
technologijas transporto srityje; todėl 
ragina Komisiją įvertinti savo intelektinės 

6. pažymi, kad intelektinės 
nuosavybės teisių teisinė sistema daro 
poveikį dirbtinio intelekto technologijų 
plėtrai transporto srityje; todėl ragina 
Komisiją įvertinti savo intelektinės 
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nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai ir jei ji mano, 
kad būtina, pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;

nuosavybės taisyklių tinkamumą dirbtinio 
intelekto technologijų plėtrai ir, jei ji mano, 
kad būtina, pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų;

Or. en

Pakeitimas 27
Tilly Metz

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. kartu pažymi, kad dirbtinio 
intelekto technologijų naudojimas negali 
pakeisti žmogaus atliekamo patikrinimo, 
susijusio su intelektinės nuosavybės teisių 
suteikimu ir atsakomybės už intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimus nustatymu;

Or. en

Pakeitimas 28
Tilly Metz

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad, kalbant apie dirbtinio 
intelekto naudojamus duomenis, autorių 
teisių saugomų duomenų naudojimas turi 
būti įvertintas atsižvelgiant į tekstų ir 
duomenų gavybos išimtis, numatytas 
Direktyvoje dėl autorių teisių ir gretutinių 
teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, ir 
į visus naudojimo būdus, kuriems taikomi 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos 
apribojimai ir išimtys;

Or. en
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Pakeitimas 29
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti galimybę 
ir svarbą įmonėms gauti patentus 
programinei įrangai ar algoritmams, 
siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam 
dirbtiniam intelektui;

7. ragina Komisiją įvertinti galimybę 
ir svarbą įmonėms gauti patentus 
programinei įrangai ar algoritmams, 
siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam 
dirbtiniam intelektui; pabrėžia, kad reikia 
išlaikyti vienodas sąlygas šioms įmonėms, 
taip pat svarbu išlaikyti suderinamumą su 
konkurencijos teise; pabrėžia, kad svarbu 
spręsti dirbtinio intelekto ir intelektinės 
nuosavybės klausimus transporto 
sektoriuje visapusiškai laikantis 
technologinio neutralumo principo;

Or. en

Pakeitimas 30
Tilly Metz

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti galimybę 
ir svarbą įmonėms gauti patentus 
programinei įrangai ar algoritmams, 
siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam 
dirbtiniam intelektui;

7. ragina Komisiją užtikrinti ir 
inovacijų apsaugą, ir skaidrumą, kurio 
reikia patikimam dirbtiniam intelektui;

Or. en

Pakeitimas 31
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
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7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti galimybę 
ir svarbą įmonėms gauti patentus 
programinei įrangai ar algoritmams, 
siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam 
dirbtiniam intelektui;

7. ragina Komisiją įvertinti galimybę 
ir svarbą įmonėms gauti patentus 
programinei įrangai ar algoritmams, 
siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam 
dirbtiniam intelektui, taip pat paviešinti 
viešaisiais tikslais naudojamus 
algoritmus;

Or. fr

Pakeitimas 32
Maria Grapini

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją įvertinti galimybę 
ir svarbą įmonėms gauti patentus 
programinei įrangai ar algoritmams, 
siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam 
dirbtiniam intelektui;

7. ragina Komisiją įvertinti galimybę 
ir svarbą įmonėms, įskaitant transporto 
sektoriaus MVĮ, gauti patentus 
programinei įrangai ar algoritmams, 
siekiant užtikrinti ir inovacijų apsaugą, ir 
skaidrumą, kuris reikalingas patikimam 
dirbtiniam intelektui;

Or. ro

Pakeitimas 33
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, 
Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. puikiai supranta, kad, norint 
pasiekti visapusišką pažangą dirbtinio 
intelekto srityje, kartu reikės iš esmės 
pagerinti junglumą; atkreipia dėmesį, kad 

8. puikiai supranta, kad pažanga 
dirbtinio intelekto srityje turės būti susieta 
su viešosiomis investicijomis į 
infrastruktūrą, skaitmeninių įgūdžių 
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transporto sektoriuje vyksta intensyvi su 
dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo 
veikla; reiškia susirūpinimą, kad dėl to gali 
kilti daugybė ginčų, o tai padarytų žalos 
visai pramonei;

lavinimu, esminiais junglumo 
patobulinimais, kad būtų atskleistas visas 
jo potencialas; atkreipia dėmesį, kad 
transporto sektoriuje vyksta intensyvi su 
dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo 
veikla; reiškia susirūpinimą, kad dėl to gali 
kilti daugybė ginčų, o tai padarytų žalos 
visai pramonei, jeigu skubiai nebus priimti 
teisės aktai Europos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 34
Andor Deli

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. puikiai supranta, kad, norint 
pasiekti visapusišką pažangą dirbtinio 
intelekto srityje, kartu reikės iš esmės 
pagerinti junglumą; atkreipia dėmesį, kad 
transporto sektoriuje vyksta intensyvi su 
dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo 
veikla; reiškia susirūpinimą, kad dėl to gali 
kilti daugybė ginčų, o tai padarytų žalos 
visai pramonei;

8. puikiai supranta, kad pažanga 
dirbtinio intelekto srityje turės būti susieta 
su esminiais junglumo patobulinimais, 
kad būtų atskleistas visas jo potencialas, 
todėl pabrėžia 5G tinklų svarbą 
visapusiškam dirbtinio intelekto 
technologijų diegimui; atkreipia dėmesį, 
kad transporto sektoriuje vyksta intensyvi 
su dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo 
veikla; reiškia susirūpinimą, kad dėl to gali 
kilti daugybė ginčų, o tai padarytų žalos 
visai pramonei;

Or. en

Pakeitimas 35
Tilly Metz

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. puikiai supranta, kad, norint 
pasiekti visapusišką pažangą dirbtinio 
intelekto srityje, kartu reikės iš esmės 

8. puikiai supranta, kad pažanga 
dirbtinio intelekto srityje turės būti susieta 
su esminiais junglumo patobulinimais ir 
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pagerinti junglumą; atkreipia dėmesį, kad 
transporto sektoriuje vyksta intensyvi su 
dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo 
veikla; reiškia susirūpinimą, kad dėl to 
gali kilti daugybė ginčų, o tai padarytų 
žalos visai pramonei;

sąveikumu, kad būtų atskleistas visas jo 
potencialas; atkreipia dėmesį, kad 
transporto sektoriuje vyksta intensyvi su 
dirbtiniu intelektu susijusi patentavimo 
veikla; yra susirūpinęs dėl jau ir taip 
didelio pavojaus saugai, kurį kelia mišrus 
eismas (kai naudojamos ir tradicinės, ir 
autonominės transporto priemonės);

Or. en

Pakeitimas 36
Andor Deli

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. atkreipia dėmesį į tai, kad esminiai 
standartų patentai (ESP) atlieka pagrindinį 
vaidmenį kuriant ir skleidžiant naujas 
dirbtinio intelekto technologijas ir 
užtikrinant sąveikumą; ragina Komisiją 
skatinti kelis sektorius apimančių standartų 
kūrimą ir oficialią standartizaciją; šiomis 
aplinkybėmis primena 2017 m. lapkričio 
29 d. Komisijos komunikatą dėl ESP 
licencijavimo ir pagrindinius jos nustatytus 
ESP skaidrumo principus, t. y. 
licencijavimą ir vykdymo užtikrinimą 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis (angl. FRAND) 
sąlygomis; atkreipia ypatingą dėmesį į 
ESP, kurie gali padidinti transporto 
naudotojų saugumą;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad esminiai 
standartų patentai (ESP) atlieka pagrindinį 
vaidmenį kuriant ir skleidžiant naujas 
dirbtinio intelekto technologijas ir 
užtikrinant sąveikumą; ragina Komisiją 
skatinti kelis sektorius apimančių standartų 
kūrimą ir oficialią standartizaciją; šiomis 
aplinkybėmis primena 2017 m. lapkričio 
29 d. Komisijos komunikatą dėl ESP 
licencijavimo ir pagrindinius jos nustatytus 
ESP skaidrumo principus, t. y. 
licencijavimą ir vykdymo užtikrinimą 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis (angl. FRAND) 
sąlygomis; atkreipia ypatingą dėmesį į 
ESP, kurios gali pagerinti kelių eismo ir 
kitų rūšių transporto saugumą, taip pat 
transporto naudotojų saugumą;

Or. en

Pakeitimas 37
Tilly Metz

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. atkreipia dėmesį į tai, kad esminiai 
standartų patentai (ESP) atlieka pagrindinį 
vaidmenį kuriant ir skleidžiant naujas 
dirbtinio intelekto technologijas ir 
užtikrinant sąveikumą; ragina Komisiją 
skatinti kelis sektorius apimančių standartų 
kūrimą ir oficialią standartizaciją; šiomis 
aplinkybėmis primena 2017 m. lapkričio 
29 d. Komisijos komunikatą dėl ESP 
licencijavimo ir pagrindinius jos nustatytus 
ESP skaidrumo principus, t. y. 
licencijavimą ir vykdymo užtikrinimą 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis (angl. FRAND) 
sąlygomis; atkreipia ypatingą dėmesį į 
ESP, kurie gali padidinti transporto 
naudotojų saugumą;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad esminiai 
standartų patentai (ESP) atlieka pagrindinį 
vaidmenį kuriant ir skleidžiant naujas 
dirbtinio intelekto technologijas ir 
užtikrinant sąveikumą; ragina Komisiją 
skatinti kelis sektorius apimančių standartų 
kūrimą ir oficialią standartizaciją; šiomis 
aplinkybėmis primena 2017 m. lapkričio 
29 d. Komisijos komunikatą dėl ESP 
licencijavimo ir pagrindinius jos nustatytus 
ESP skaidrumo principus, t. y. 
licencijavimą ir vykdymo užtikrinimą 
sąžiningomis, pagrįstomis ir 
nediskriminacinėmis (angl. FRAND) 
sąlygomis; atkreipia ypatingą dėmesį į 
ESP, kurie gali padidinti transporto 
naudotojų saugumą, saugą ir 
prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 38
Andor Deli

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. palankiai vertina Komisijos norą 
užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir 
naudojami visapusiškai laikantis griežtų ES 
duomenų apsaugos taisyklių;

10. palankiai vertina Komisijos norą 
užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir 
naudojami visapusiškai laikantis griežtų ES 
duomenų apsaugos taisyklių; tačiau būtina 
tinkama duomenų apsaugos ir 
intelektinės nuosavybės taisyklių 
pusiausvyra, kad dirbtinio intelekto 
novatoriams būtų suteiktas reikiamas 
lankstumas, kartu atsižvelgiant į poreikį 
apsaugoti asmens duomenis ir privatumą;

Or. en

Pakeitimas 39
Sara Cerdas
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Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. palankiai vertina Komisijos norą 
užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir 
naudojami visapusiškai laikantis griežtų ES 
duomenų apsaugos taisyklių;

10. palankiai vertina Komisijos norą 
užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir 
naudojami visapusiškai laikantis griežtų ES 
taisyklių; pabrėžia poreikį toliau užtikrinti 
Europos piliečių duomenų apsaugą ir 
sistemingai ją tobulinti bei atnaujinti;

Or. pt

Pakeitimas 40
Tilly Metz

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. palankiai vertina Komisijos norą 
užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir 
naudojami visapusiškai laikantis griežtų ES 
duomenų apsaugos taisyklių;

10. palankiai vertina Komisijos norą 
užtikrinti, kad duomenys būtų renkami ir 
naudojami visapusiškai laikantis griežtų ES 
duomenų apsaugos taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 41
Maria Grapini

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos tikslą 
sukurti Europos bendrą duomenų erdvę 
investuojant į standartus, priemones ir 
infrastruktūrą; ypač pritaria tam, kad būtų 
sukurta bendra Europos judumo duomenų 
erdvė;

11. palankiai vertina Komisijos tikslą 
sukurti Europos bendrą duomenų erdvę 
investuojant į standartus, priemones ir 
infrastruktūrą; ypač pritaria tam, kad būtų 
sukurta bendra Europos judumo duomenų 
erdvė, laikantis Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento nuostatų;
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Or. ro

Pakeitimas 42
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos tikslą 
sukurti Europos bendrą duomenų erdvę 
investuojant į standartus, priemones ir 
infrastruktūrą; ypač pritaria tam, kad būtų 
sukurta bendra Europos judumo duomenų 
erdvė;

11. palankiai vertina Komisijos tikslą 
sukurti Europos bendrą duomenų erdvę 
investuojant į standartus, priemones ir 
infrastruktūrą; ypač pritaria tam, kad būtų 
sukurta bendra Europos judumo duomenų 
erdvė, visapusiškai laikantis Europos 
taisyklių, nustatytų BDAR;

Or. fr

Pakeitimas 43
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją spręsti duomenų ir 
intelektinės nuosavybės apsaugos 
klausimą;

12. ragina Komisiją imtis veiksmų 
asmens duomenų apsaugos, intelektinės 
nuosavybės apsaugos ir informatorių 
apsaugos klausimu; primena, kad būtina 
pasirinkti ambicingą duomenų tvarkymo 
vietos perkėlimo atgal į Europą politiką;

Or. fr

Pakeitimas 44
Andor Deli

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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12. ragina Komisiją spręsti duomenų ir 
intelektinės nuosavybės apsaugos 
klausimą;

12. ragina Komisiją tinkamai spręsti 
duomenų ir intelektinės nuosavybės 
apsaugos klausimą užtikrinant pakankamą 
lankstumą ir technologinį neutralumą, 
kartu užtikrinant deramą teisinio tikrumo 
lygį;

Or. en

Pakeitimas 45
Sara Cerdas

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją spręsti duomenų ir 
intelektinės nuosavybės apsaugos 
klausimą;

12. ragina Komisiją spręsti duomenų ir 
intelektinės nuosavybės apsaugos klausimą 
rengiant keitimosi gerąja patirtimi 
iniciatyvas ir investuojant į mokslinius 
tyrimus šioje srityje;

Or. pt

Pakeitimas 46
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją spręsti duomenų ir 
intelektinės nuosavybės apsaugos 
klausimą;

12. ragina Komisiją skubiai spręsti 
pasiūlymų dėl duomenų ir intelektinės 
nuosavybės apsaugos teisės aktų klausimą;

Or. en

Pakeitimas 47
Tilly Metz

Nuomonės projektas
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13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. palankiai vertina tai, kad ateityje 
bus sukurta didelio poveikio ir lanksti 
teisės aktų sistema, skirta Europos bendrų 
duomenų erdvių valdymui, taip pat 
Komisijos pasiryžimą skatinti verslo 
dalijimąsi duomenimis tarpusavyje ir su 
valdžios institucijomis ir apriboti 
privalomą prieigą prie duomenų FRAND 
sąlygomis tais atvejais, kai tai būtina 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes;

13. palankiai vertina tai, kad ateityje 
bus sukurta didelio poveikio teisės aktų 
sistema, sudaranti sąlygas bendrų Europos 
duomenų erdvių valdymui, taip pat 
Komisijos pasiryžimą skatinti įmonių 
dalijimąsi duomenimis su valdžios 
institucijomis ir tarpusavyje;

Or. en

Pakeitimas 48
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. palankiai vertina tai, kad ateityje 
bus sukurta didelio poveikio ir lanksti 
teisės aktų sistema, skirta Europos bendrų 
duomenų erdvių valdymui, taip pat 
Komisijos pasiryžimą skatinti verslo 
dalijimąsi duomenimis tarpusavyje ir su 
valdžios institucijomis ir apriboti 
privalomą prieigą prie duomenų FRAND 
sąlygomis tais atvejais, kai tai būtina 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes;

13. palankiai vertina tai, kad ateityje 
bus sukurta didelio poveikio ir lanksti 
teisės aktų sistema, skirta Europos bendrų 
duomenų erdvių valdymui, taip pat 
Komisijos pasiryžimą skatinti dalijimąsi 
duomenimis, kurie turi būti nuasmeninti, 
viena vertus, tarp verslo įmonių ir 
valdžios institucijų, ir, kita vertus, tarp 
pačių verslo įmonių, taip pat apriboti 
privalomą prieigą prie duomenų FRAND 
sąlygomis tais atvejais, kai tai būtina 
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes;

Or. fr

Pakeitimas 49
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
14 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

14. ragina Komisiją ypatingą dėmesį 
skirti MVĮ prieigai prie duomenų, kurie 
galėtų paskatinti jų veiklą;

14. ragina Komisiją ypatingą dėmesį 
skirti MVĮ prieigai prie nuasmenintų 
duomenų pagal BDAR, kurie galėtų 
paskatinti jų veiklą, tokią prieigą 
suteikiant tik įmonių veiklos srityse;

Or. fr

Pakeitimas 50
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. ragina Komisiją ypatingą dėmesį 
skirti MVĮ prieigai prie duomenų, kurie 
galėtų paskatinti jų veiklą;

14. ragina Komisiją ypatingą dėmesį 
skirti MVĮ ir klasterių prieigai prie 
duomenų, kurie galėtų paskatinti jų veiklą, 
taip pat technologijų centrams ir 
universitetams, siekiant skatinti jų 
mokslinių tyrimų programas;

Or. en

Pakeitimas 51
Maria Grapini

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. ragina Komisiją ypatingą dėmesį 
skirti MVĮ prieigai prie duomenų, kurie 
galėtų paskatinti jų veiklą;

14. ragina Komisiją ypatingą dėmesį 
skirti MVĮ prieigai prie duomenų, kurie 
galėtų paskatinti jų veiklą, ir sudaryti joms 
palankesnes galimybes patekti į vidaus 
rinką;

Or. ro
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Pakeitimas 52
Henna Virkkunen

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. pritaria Komisijos norui paraginti 
pagrindinius gamybos sektoriaus dalyvius 
– transporto gamintojus, dirbtinio intelekto 
ir junglumo novatorius – susitarti dėl 
sąlygų, kuriomis jie būtų pasirengę dalytis 
savo duomenimis.

15. pritaria Komisijos norui paraginti 
pagrindinius gamybos sektoriaus dalyvius 
– transporto gamintojus, dirbtinio intelekto 
ir junglumo novatorius – susitarti dėl 
sąlygų, kuriomis jie būtų pasirengę dalytis 
savo duomenimis. pabrėžia, kad visiems 
judumo srities suinteresuotiesiems 
subjektams svarbu turėti prieigą prie 
transporto priemonių generuojamų 
duomenų, siekiant skatinti naujoviškų 
duomenimis grindžiamų paslaugų 
kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 53
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Nuomonės projektas
15 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

15. pritaria Komisijos norui paraginti 
pagrindinius gamybos sektoriaus dalyvius 
– transporto gamintojus, dirbtinio intelekto 
ir junglumo novatorius – susitarti dėl 
sąlygų, kuriomis jie būtų pasirengę dalytis 
savo duomenimis.

15. pritaria Komisijos norui paraginti 
pagrindinius gamybos sektoriaus dalyvius 
– transporto gamintojus, turizmo 
sektoriaus paslaugų teikėjus, trečiuosius 
automobilių pramonės vertės grandinės 
dalyvius, dirbtinio intelekto ir junglumo 
novatorius – susitarti dėl sąlygų, kuriomis 
jie būtų pasirengę dalytis savo 
duomenimis.

Or. en


