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Poprawka 1
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
założenia w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i danych, potwierdzone przez 
Komisję w komunikacie z dnia 19 lutego 
2020 r.1;

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
założenia w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i danych, potwierdzone przez 
Komisję w komunikacie z dnia 19 lutego 
2020 r.1; odnotowuje jednak, że Komisja 
nie odniosła się do kwestii ochrony praw 
własności intelektualnej w kontekście 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji;

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

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

Or. en

Poprawka 2
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
założenia w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i danych, potwierdzone przez 
Komisję w komunikacie z dnia 19 lutego 
2020 r.1;

1. przyjmuje do wiadomości ambitne 
założenia w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i danych, przedstawione przez 
Komisję w komunikacie z dnia 19 lutego 
2020 r.; pragnie, by Komisja zapewniła 
sobie środki do realizacji tych założeń w 
dziedzinie sztucznej inteligencji, 
wybierając europejską strategię danych 
prowadzącą do pełnej suwerenności w 
przedmiotowej dziedzinie;

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

Or. fr
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Poprawka 3
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
założenia w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i danych, potwierdzone przez 
Komisję w komunikacie z dnia 19 lutego 
2020 r.1;

1. z zadowoleniem przyjmuje ambitne 
założenia w dziedzinie sztucznej 
inteligencji i danych, potwierdzone przez 
Komisję w komunikacie z dnia 19 lutego 
2020 r.1, a także w białej księdze Komisji 
pt. „Sztuczna inteligencja: europejskie 
podejście do doskonałości i zaufania” 
oraz w europejskiej strategii w zakresie 
danych;

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

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

Or. en

Poprawka 4
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że ze względu na 
opracowywanie i wdrażanie technologii 
sztucznej inteligencji niezbędne jest 
odniesienie się do kwestii technicznych, 
społecznych, gospodarczych, etycznych i 
prawnych w szeregu obszarów polityki, w 
tym w zakresie praw własności 
intelektualnej, a także udzielenie 
odpowiedzi i sformułowanie strategii 
politycznych na szczeblu europejskim;

Or. en
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Poprawka 5
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa;

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa; zwraca uwagę na 
globalną konkurencję między 
przedsiębiorstwami i regionami 
gospodarczymi w zakresie rozwijania 
rozwiązań z dziedziny sztucznej 
inteligencji dla sektora transportu; 
podkreśla potrzebę wzmocnienia 
konkurencyjności europejskich 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
transportu przez zapewnienie, aby UE 
stanowiła sprzyjające otoczenie dla 
opracowywania i stosowania rozwiązań z 
dziedziny sztucznej inteligencji;

Or. en

Poprawka 6
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa;

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze 
transportu, uwzględniający wpływ na 
środowisko naturalne i zdrowie ludzi, 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa wszystkim 
obywatelom i całości społeczeństwa, 
poprawiając jakość życia, stwarzając nowe 
możliwości zatrudnienia i bardziej 
zrównoważone możliwości biznesowe, a 
także powinien być projektowany tak, aby 



PE652.368v01-00 6/28 PA\1205443PL.docx

PL

technologie te były przystępne cenowo dla 
szerokiego grona użytkowników;

Or. en

Poprawka 7
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa;

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa; podkreśla 
ponadto, że sztuczna inteligencja powinna 
być wdrażana na równi we wszystkich 
rodzajach transportu, zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich, a 
zatem potrzebne jest całościowe, neutralne 
pod względem technicznym i elastyczne 
podejście w celu odpowiedniego uporania 
się z wszystkimi wyzwaniami w sektorze 
transportu i mobilności;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa;

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorach 
transportu i turystyki może przynieść 
istotne korzyści gospodarcze, społeczne, 
środowiskowe i w zakresie 
bezpieczeństwa; stwierdza, że 
społeczeństwa powinny być przygotowane 
na korzyści i wyzwania, jakie niesie ze 
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sobą sztuczna inteligencja; stwierdza, że 
należy dopilnować w drodze analiz, aby 
sztuczna inteligencja była wykorzystywana 
prawidłowo i nie przynosiła szkód ani 
strat ludziom bądź społeczeństwu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa;

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
przyniesie istotne korzyści pod względem 
innowacji, badań, tworzenia miejsc pracy, 
mobilizacji inwestycji, zatrudnienia, a 
także gospodarcze, społeczne, 
środowiskowe i w zakresie 
bezpieczeństwa, dzięki którym sektor ten 
może stać się bardziej atrakcyjny dla 
przyszłych pokoleń;

Or. en

Poprawka 10
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w 
zakresie bezpieczeństwa;

2. podkreśla, że rozwój technologii 
sztucznej inteligencji w sektorze transportu 
może przynieść istotne korzyści 
gospodarcze, społeczne, publiczne, 
środowiskowe i w zakresie 
bezpieczeństwa;

Or. ro
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Poprawka 11
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potwierdza, że określenie 
odpowiednich ram prawnych dotyczących 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego i szerokiego rozpowszechniania 
technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie;

3. potwierdza, że określenie 
odpowiednich ram prawnych dotyczących 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego, bezpiecznego i szerokiego 
rozpowszechniania technologii sztucznej 
inteligencji w transporcie; podkreśla 
potrzebę zapewnienia, aby przepisy unijne 
dotyczące własności intelektualnej nie 
ograniczały dostępności danych, a tym 
samym rozwoju sztucznej inteligencji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potwierdza, że określenie 
odpowiednich ram prawnych dotyczących 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego i szerokiego rozpowszechniania 
technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie;

3. potwierdza, że określenie na 
szczeblu UE odpowiednich ram prawnych 
dotyczących praw własności intelektualnej 
w odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego i szerokiego rozpowszechniania 
technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie, jak również dla budowy 
zaufania i zapewnienia pewności prawa w 
odniesieniu do sektora;
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Or. en

Poprawka 13
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potwierdza, że określenie 
odpowiednich ram prawnych dotyczących 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego i szerokiego rozpowszechniania 
technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie;

3. potwierdza, że określenie 
odpowiednich ram prawnych dotyczących 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego i szerokiego rozpowszechniania 
technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie zgodnie z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. potwierdza, że określenie 
odpowiednich ram prawnych dotyczących 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego i szerokiego rozpowszechniania 
technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie;

3. potwierdza, że określenie 
odpowiednich ram prawnych dotyczących 
praw własności intelektualnej w 
odniesieniu do innowacji w dziedzinie 
sztucznej inteligencji i łączności, a także 
dostępu do danych i ich bezpieczeństwa 
będzie kluczowe dla rozwoju oraz 
sprawnego i szerokiego rozpowszechniania 
technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie i turystyce;

Or. en



PE652.368v01-00 10/28 PA\1205443PL.docx

PL

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji strategie ochrony 
własności intelektualnej będą podlegały 
ciągłym zmianom i że trzeba będzie 
uwzględnić takie kwestie, jak elastyczne 
prawa autorskie, ochrona patentowa czy 
nawet przepisy dotyczące tajemnicy 
handlowej, oraz rozważyć, jaka droga 
zapewni innowatorom jak najszersze i 
najbardziej niezawodne środki ochrony 
własności intelektualnej;

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji strategie ochrony 
własności intelektualnej będą podlegały 
ciągłym zmianom i że trzeba będzie 
uwzględnić takie kwestie, jak elastyczne 
prawa autorskie, ochrona patentowa czy 
nawet przepisy dotyczące tajemnicy 
handlowej, oraz rozważyć, jaka droga 
zapewni innowatorom jak najszersze i 
najbardziej niezawodne środki ochrony 
własności intelektualnej, oferując pewność 
prawa i zachęcając do nowych inwestycji 
w przedsiębiorstwach prywatnych, na 
uniwersytetach, w MŚP i klastrach, 
wykorzystujących współpracę publiczno-
prywatną na rzecz wsparcia badań i 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 16
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji strategie ochrony 
własności intelektualnej będą podlegały 
ciągłym zmianom i że trzeba będzie 
uwzględnić takie kwestie, jak elastyczne 
prawa autorskie, ochrona patentowa czy 
nawet przepisy dotyczące tajemnicy 
handlowej, oraz rozważyć, jaka droga 
zapewni innowatorom jak najszersze i 
najbardziej niezawodne środki ochrony 
własności intelektualnej;

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji strategie ochrony 
własności intelektualnej będą podlegały 
ciągłym zmianom i że trzeba będzie 
uwzględnić takie kwestie, jak elastyczne 
prawa autorskie, ochrona patentowa czy 
nawet przepisy dotyczące tajemnicy 
handlowej, oraz rozważyć, jaka droga 
zapewni innowatorom jak najszersze i 
najbardziej niezawodne środki ochrony 
własności intelektualnej, przy 
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jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
ochrony osób zgłaszających 
nieprawidłowości;

Or. fr

Poprawka 17
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji strategie ochrony 
własności intelektualnej będą podlegały 
ciągłym zmianom i że trzeba będzie 
uwzględnić takie kwestie, jak elastyczne 
prawa autorskie, ochrona patentowa czy 
nawet przepisy dotyczące tajemnicy 
handlowej, oraz rozważyć, jaka droga 
zapewni innowatorom jak najszersze i 
najbardziej niezawodne środki ochrony 
własności intelektualnej;

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji strategie ochrony 
własności intelektualnej będą podlegały 
ciągłym zmianom i że trzeba będzie 
uwzględnić takie kwestie, jak elastyczne 
prawa autorskie i pokrewne, ochrona 
patentowa, ochrona znaków towarowych i 
wzorów czy nawet przepisy dotyczące 
tajemnicy handlowej i know-how, oraz 
rozważyć, jaka droga zapewni 
innowatorom jak najszersze i najbardziej 
niezawodne środki ochrony własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 18
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji strategie ochrony 
własności intelektualnej będą podlegały 
ciągłym zmianom i że trzeba będzie 
uwzględnić takie kwestie, jak elastyczne 
prawa autorskie, ochrona patentowa czy 
nawet przepisy dotyczące tajemnicy 
handlowej, oraz rozważyć, jaka droga 

4. uważa, że wraz z rozwojem 
sztucznej inteligencji własność 
intelektualna będzie podlegać ciągłym 
zmianom i że trzeba będzie dostosować do 
tego zmieniającego się otoczenia prawa 
autorskie, ochronę patentową czy nawet 
przepisy dotyczące tajemnicy handlowej, 
aby uwzględnić te zmiany, oraz rozważyć, 
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zapewni innowatorom jak najszersze i 
najbardziej niezawodne środki ochrony 
własności intelektualnej;

jaka droga zapewni innowatorom jak 
najszersze i najbardziej niezawodne środki 
ochrony własności intelektualnej, 
wspierając kreatywność i innowacje;

Or. en

Poprawka 19
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że wolność zgłaszania 
i informowania powinna mieć 
pierwszeństwo przed tajemnicą handlową;

Or. fr

Poprawka 20
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do uwzględnienia 
we wszystkich aktach prawnych 
dotyczących sztucznej inteligencji siedmiu 
kluczowych wymogów określonych w 
wytycznych grupy ekspertów wysokiego 
szczebla, do których Komisja odniosła się 
pozytywnie w komunikacie z dnia 8 
kwietnia 2019 r.2;

5. wzywa Komisję do uwzględnienia 
we wszystkich aktach prawnych 
dotyczących sztucznej inteligencji siedmiu 
kluczowych wymogów określonych w 
wytycznych grupy ekspertów wysokiego 
szczebla, do których Komisja odniosła się 
pozytywnie w komunikacie z dnia 8 
kwietnia 2019 r.2, oraz do ich należytego 
wdrożenia;

_________________ _________________
2 „Budowanie zaufania do sztucznej 
inteligencji ukierunkowanej na człowieka” 
(COM(2019)0168)

2 „Budowanie zaufania do sztucznej 
inteligencji ukierunkowanej na człowieka” 
(COM(2019)0168)

Or. en
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Poprawka 21
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. dostrzega coraz większe 
zapotrzebowanie na technologie sztucznej 
inteligencji w rozwiązaniach z zakresu 
rozpoznawania zdalnego lub biometrii, 
takich jak aplikacje do śledzenia 
kontaktów w transporcie i turystyce, jako 
na nowy sposób radzenia sobie z epidemią 
COVID-19 oraz ewentualnymi przyszłym 
kryzysami sanitarnymi i w dziedzinie 
zdrowia publicznego, nie zapominając o 
potrzebie ochrony praw podstawowych, 
prywatności i danych osobowych;

Or. en

Poprawka 22
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji i 
przedstawiła wnioski ustawodawcze, które 
uzna za konieczne;

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji i 
przedstawiła wnioski ustawodawcze, które 
uzna za konieczne, w celu zapewnienia 
pewności prawa i zachęcania do 
inwestycji w te technologie;

Or. en
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Poprawka 23
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji i 
przedstawiła wnioski ustawodawcze, które 
uzna za konieczne;

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji 
w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i przedstawiła wnioski 
ustawodawcze, które uzna za konieczne;

Or. ro

Poprawka 24
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji i 
przedstawiła wnioski ustawodawcze, które 
uzna za konieczne;

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej i brak pewności 
prawa w odniesieniu do nich stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji i 
przedstawiła wnioski ustawodawcze, które 
uzna za konieczne;

Or. en
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Poprawka 25
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji 
i przedstawiła wnioski ustawodawcze, 
które uzna za konieczne;

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji i wzywa Komisję, 
aby dokonała przeglądu obecnych 
przepisów i przedstawiła wnioski 
ustawodawcze, które uzna za konieczne, w 
celu stworzenia bardziej przejrzystego 
systemu i uniknięcia rozdrobienia na 
szczeblu europejskim, zagrażającego 
rynkowi wewnętrznemu;

Or. en

Poprawka 26
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że obecne 
fragmentaryczne ramy prawne praw 
własności intelektualnej stanowią 
przeszkodę dla rozwoju technologii 
sztucznej inteligencji w transporcie; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby 
oceniła adekwatność swoich zasad 
własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji i 
przedstawiła wnioski ustawodawcze, które 
uzna za konieczne;

6. zauważa, że ramy prawne praw 
własności intelektualnej wpływają na 
rozwój technologii sztucznej inteligencji w 
transporcie; w związku z tym wzywa 
Komisję, aby oceniła adekwatność swoich 
zasad własności intelektualnej pod kątem 
rozwoju technologii sztucznej inteligencji i 
przedstawiła wnioski ustawodawcze, które 
uzna za konieczne;

Or. en
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Poprawka 27
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że chociaż sztuczna 
inteligencja umożliwia przetwarzanie 
dużych ilości danych odnoszących się do 
praw własności intelektualnej, nie może 
zastępować weryfikacji przez człowieka 
procesu przyznawania praw własności 
intelektualnej i określania 
odpowiedzialności za naruszenia takich 
praw;

Or. en

Poprawka 28
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, w odniesieniu do 
wykorzystania danych przez sztuczną 
inteligencję, że wykorzystywanie danych 
chronionych prawem autorskim powinno 
się oceniać w świetle wyjątków 
dotyczących eksploracji tekstów i danych, 
przewidzianych w dyrektywie w sprawie 
praw autorskich i pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym, a także w 
świetle wszystkich zastosowań objętych 
ograniczeniami i wyjątkami pod względem 
ochrony praw autorskich;

Or. en

Poprawka 29
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Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
oprogramowanie lub algorytmy dokonała 
oceny możliwości i znaczenia, jakie dla 
przedsiębiorstw ma uzyskanie patentów, 
aby zapewnić zarówno ochronę innowacji, 
jak i przejrzystość wymaganą w 
odniesieniu do godnej zaufania sztucznej 
inteligencji;

7. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
oprogramowanie lub algorytmy dokonała 
oceny możliwości i znaczenia, jakie dla 
przedsiębiorstw ma uzyskanie patentów, 
aby zapewnić zarówno ochronę innowacji, 
jak i przejrzystość wymaganą w 
odniesieniu do godnej zaufania sztucznej 
inteligencji; podkreśla potrzebę 
utrzymania równych warunków działania 
dla tych przedsiębiorstw, a także znaczenie 
zachowania zgodności z prawem 
konkurencji; podkreśla, jak ważne jest 
zajęcie się kwestią sztucznej inteligencji i 
własności intelektualnej w sektorze 
transportu, przy pełnym poszanowaniu 
zasady neutralności technologicznej;

Or. en

Poprawka 30
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
oprogramowanie lub algorytmy dokonała 
oceny możliwości i znaczenia, jakie dla 
przedsiębiorstw ma uzyskanie patentów, 
aby zapewnić zarówno ochronę innowacji, 
jak i przejrzystość wymaganą w 
odniesieniu do godnej zaufania sztucznej 
inteligencji;

7. wzywa Komisję, aby zapewniła 
zarówno ochronę innowacji, jak i 
przejrzystość wymaganą w odniesieniu do 
godnej zaufania sztucznej inteligencji;

Or. en
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Poprawka 31
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
oprogramowanie lub algorytmy dokonała 
oceny możliwości i znaczenia, jakie dla 
przedsiębiorstw ma uzyskanie patentów, 
aby zapewnić zarówno ochronę innowacji, 
jak i przejrzystość wymaganą w 
odniesieniu do godnej zaufania sztucznej 
inteligencji;

7. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
oprogramowanie lub algorytmy dokonała 
oceny możliwości i znaczenia, jakie dla 
przedsiębiorstw ma uzyskanie patentów, 
aby zapewnić zarówno ochronę innowacji, 
jak i przejrzystość wymaganą w 
odniesieniu do godnej zaufania sztucznej 
inteligencji, oraz upubliczniła algorytmy 
wykorzystywane do celów publicznych;

Or. fr

Poprawka 32
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
oprogramowanie lub algorytmy dokonała 
oceny możliwości i znaczenia, jakie dla 
przedsiębiorstw ma uzyskanie patentów, 
aby zapewnić zarówno ochronę innowacji, 
jak i przejrzystość wymaganą w 
odniesieniu do godnej zaufania sztucznej 
inteligencji;

7. wzywa Komisję, aby w oparciu o 
oprogramowanie lub algorytmy dokonała 
oceny możliwości i znaczenia, jakie dla 
przedsiębiorstw, w tym MŚP 
prowadzących działalność w sektorze 
transportu, ma uzyskanie patentów, aby 
zapewnić zarówno ochronę innowacji, jak i 
przejrzystość wymaganą w odniesieniu do 
godnej zaufania sztucznej inteligencji;

Or. ro

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

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. jest w pełni świadomy, że postęp w 
dziedzinie sztucznej inteligencji będzie 
musiał iść w parze z istotną poprawa 
łączności, aby osiągnąć pełną skuteczność; 
odnotowuje intensywną aktywność 
patentową zachodzącą w sektorze 
transportu, jeśli chodzi o sztuczną 
inteligencję; wyraża zaniepokojenie, że 
może to prowadzić do masowych sporów 
sądowych, które będą szkodliwe dla całego 
sektora przemysłowego;

8. jest w pełni świadomy, że postęp w 
dziedzinie sztucznej inteligencji będzie 
musiał iść w parze z publicznymi 
inwestycjami w infrastrukturę, szkoleniem 
w zakresie umiejętności cyfrowych oraz 
istotną poprawą łączności, aby osiągnąć 
pełną skuteczność; odnotowuje intensywną 
aktywność patentową zachodzącą w 
sektorze transportu, jeśli chodzi o sztuczną 
inteligencję; wyraża zaniepokojenie, że 
może to prowadzić do masowych sporów 
sądowych, które będą szkodliwe dla całego 
sektora przemysłowego, jeśli w trybie 
pilnym nie przyjmiemy przepisów na 
szczeblu europejskim;

Or. en

Poprawka 34
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. jest w pełni świadomy, że postęp w 
dziedzinie sztucznej inteligencji będzie 
musiał iść w parze z istotną poprawa 
łączności, aby osiągnąć pełną skuteczność; 
odnotowuje intensywną aktywność 
patentową zachodzącą w sektorze 
transportu, jeśli chodzi o sztuczną 
inteligencję; wyraża zaniepokojenie, że 
może to prowadzić do masowych sporów 
sądowych, które będą szkodliwe dla całego 
sektora przemysłowego;

8. jest w pełni świadomy, że postęp w 
dziedzinie sztucznej inteligencji będzie 
musiał iść w parze z istotną poprawą 
łączności, aby osiągnąć pełną skuteczność, 
w związku z czym podkreśla znaczenie 
sieci 5G dla pełnego wdrożenia 
technologii sztucznej inteligencji; 
odnotowuje intensywną aktywność 
patentową zachodzącą w sektorze 
transportu, jeśli chodzi o sztuczną 
inteligencję; wyraża zaniepokojenie, że 
może to prowadzić do masowych sporów 
sądowych, które będą szkodliwe dla całego 
sektora przemysłowego;

Or. en
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Poprawka 35
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. jest w pełni świadomy, że postęp w 
dziedzinie sztucznej inteligencji będzie 
musiał iść w parze z istotną poprawa 
łączności, aby osiągnąć pełną skuteczność; 
odnotowuje intensywną aktywność 
patentową zachodzącą w sektorze 
transportu, jeśli chodzi o sztuczną 
inteligencję; wyraża zaniepokojenie, że 
może to prowadzić do masowych sporów 
sądowych, które będą szkodliwe dla całego 
sektora przemysłowego;

8. jest w pełni świadomy, że postęp w 
dziedzinie sztucznej inteligencji będzie 
musiał iść w parze z istotną poprawą 
łączności i interoperacyjności, aby 
osiągnąć pełną skuteczność; odnotowuje 
intensywną aktywność patentową 
zachodzącą w sektorze transportu, jeśli 
chodzi o sztuczną inteligencję; wyraża 
zaniepokojenie wpływem ruchu 
mieszanego (z udziałem pojazdów 
zarówno tradycyjnych, jak i 
autonomicznych) na i tak już wysokie 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 36
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że patenty 
konieczne dla spełnienia normy odgrywają 
kluczową rolę w opracowywaniu i 
rozpowszechnianiu nowych technologii 
sztucznej inteligencji i zapewnianiu 
interoperacyjności; wzywa Komisję, aby 
wspierała działania służące opracowaniu 
standardów międzysektorowych i 
formalnej normalizacji; przypomina w 
związku z tym komunikat Komisji z dnia 
29 listopada 2017 r. w sprawie 
licencjonowania patentów koniecznych dla 
spełnienia normy oraz kluczowe zasady, 
które Komisja określiła w celu 
zapewnienia przejrzystości w zakresie 
patentów koniecznych dla spełnienia 

9. zwraca uwagę, że patenty 
konieczne dla spełnienia normy odgrywają 
kluczową rolę w opracowywaniu i 
rozpowszechnianiu nowych technologii 
sztucznej inteligencji i zapewnianiu 
interoperacyjności; wzywa Komisję, aby 
wspierała działania służące opracowaniu 
standardów międzysektorowych i 
formalnej normalizacji; przypomina w 
związku z tym komunikat Komisji z dnia 
29 listopada 2017 r. w sprawie 
licencjonowania patentów koniecznych dla 
spełnienia normy oraz kluczowe zasady, 
które Komisja określiła w celu 
zapewnienia przejrzystości w zakresie 
patentów koniecznych dla spełnienia 
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normy, a mianowicie udzielanie licencji i 
egzekwowanie praw na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych 
warunkach (FRAND); zwraca szczególną 
uwagę na patenty konieczne dla spełnienia 
normy, które mogą poprawić 
bezpieczeństwo użytkowników transportu;

normy, a mianowicie udzielanie licencji i 
egzekwowanie praw na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych 
warunkach (FRAND); zwraca szczególną 
uwagę na patenty konieczne dla spełnienia 
normy, które mogą poprawić 
bezpieczeństwo ruchu drogowego i 
bezpieczeństwo innych rodzajów 
transportu, a także bezpieczeństwo 
użytkowników transportu;

Or. en

Poprawka 37
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zwraca uwagę, że patenty 
konieczne dla spełnienia normy odgrywają 
kluczową rolę w opracowywaniu i 
rozpowszechnianiu nowych technologii 
sztucznej inteligencji i zapewnianiu 
interoperacyjności; wzywa Komisję, aby 
wspierała działania służące opracowaniu 
standardów międzysektorowych i 
formalnej normalizacji; przypomina w 
związku z tym komunikat Komisji z dnia 
29 listopada 2017 r. w sprawie 
licencjonowania patentów koniecznych dla 
spełnienia normy oraz kluczowe zasady, 
które Komisja określiła w celu 
zapewnienia przejrzystości w zakresie 
patentów koniecznych dla spełnienia 
normy, a mianowicie udzielanie licencji i 
egzekwowanie praw na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych 
warunkach (FRAND); zwraca szczególną 
uwagę na patenty konieczne dla spełnienia 
normy, które mogą poprawić 
bezpieczeństwo użytkowników transportu;

9. zwraca uwagę, że patenty 
konieczne dla spełnienia normy odgrywają 
kluczową rolę w opracowywaniu i 
rozpowszechnianiu nowych technologii 
sztucznej inteligencji i zapewnianiu 
interoperacyjności; wzywa Komisję, aby 
wspierała działania służące opracowaniu 
standardów międzysektorowych i 
formalnej normalizacji; przypomina w 
związku z tym komunikat Komisji z dnia 
29 listopada 2017 r. w sprawie 
licencjonowania patentów koniecznych dla 
spełnienia normy oraz kluczowe zasady, 
które Komisja określiła w celu 
zapewnienia przejrzystości w zakresie 
patentów koniecznych dla spełnienia 
normy, a mianowicie udzielanie licencji i 
egzekwowanie praw na sprawiedliwych, 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych 
warunkach (FRAND); zwraca szczególną 
uwagę na patenty konieczne dla spełnienia 
normy, które mogą poprawić 
bezpieczeństwo, ochronę i dostępność w 
odniesieniu do użytkowników transportu;

Or. en



PE652.368v01-00 22/28 PA\1205443PL.docx

PL

Poprawka 38
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Komisji do dopilnowania, by 
dane były gromadzone i wykorzystywane 
oraz by w pełni przestrzegane były 
restrykcyjne przepisy UE w zakresie 
ochrony danych;

10. z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Komisji do dopilnowania, by 
dane były gromadzone i wykorzystywane 
oraz by w pełni przestrzegane były 
restrykcyjne przepisy UE w zakresie 
ochrony danych; stwierdza, że potrzebna 
jest jednak odpowiednia równowaga 
między przepisami o ochronie danych i o 
własności intelektualnej, zapewniająca 
niezbędną elastyczność innowatorom w 
dziedzinie sztucznej inteligencji, przy 
jednoczesnym poszanowaniu zasad 
ochrony danych osobowych i prywatności;

Or. en

Poprawka 39
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Komisji do dopilnowania, by 
dane były gromadzone i wykorzystywane 
oraz by w pełni przestrzegane były 
restrykcyjne przepisy UE w zakresie 
ochrony danych;

10. z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Komisji do dopilnowania, by 
dane były gromadzone i wykorzystywane 
oraz by w pełni przestrzegane były 
restrykcyjne przepisy UE; podkreśla 
potrzebę dalszej ochrony danych 
europejskich obywateli oraz stałych 
udoskonaleń i systematycznych 
aktualizacji w tym obszarze;

Or. pt
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Poprawka 40
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Komisji do dopilnowania, by 
dane były gromadzone i wykorzystywane 
oraz by w pełni przestrzegane były 
restrykcyjne przepisy UE w zakresie 
ochrony danych;

10. z zadowoleniem przyjmuje 
gotowość Komisji do dopilnowania, by 
dane były gromadzone w pełnej zgodności 
z restrykcyjnymi przepisami UE w zakresie 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 41
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje cel 
Komisji, jakim jest stworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych w 
połączeniu z inwestycjami w normy, 
narzędzia i infrastrukturę; popiera w 
szczególności utworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących mobilności;

11. z zadowoleniem przyjmuje cel 
Komisji, jakim jest stworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych w 
połączeniu z inwestycjami w normy, 
narzędzia i infrastrukturę; popiera w 
szczególności utworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących mobilności zgodnie z 
przepisami ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych;

Or. ro

Poprawka 42
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka
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11. z zadowoleniem przyjmuje cel 
Komisji, jakim jest stworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych w 
połączeniu z inwestycjami w normy, 
narzędzia i infrastrukturę; popiera w 
szczególności utworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących mobilności;

11. z zadowoleniem przyjmuje cel 
Komisji, jakim jest stworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych w 
połączeniu z inwestycjami w normy, 
narzędzia i infrastrukturę; popiera w 
szczególności utworzenie wspólnej 
europejskiej przestrzeni danych 
dotyczących mobilności, przy 
rygorystycznym przestrzeganiu 
europejskich zasad RODO;

Or. fr

Poprawka 43
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję do zajęcia się 
kwestią ochrony danych i własności 
intelektualnej;

12. wzywa Komisję do podjęcia 
działań w kwestii ochrony danych 
osobowych, własności intelektualnej i 
ochrony osób zgłaszających 
nieprawidłowości; przypomina o 
konieczności przyjęcia ambitnej polityki w 
dziedzinie relokalizacji danych w Europie;

Or. fr

Poprawka 44
Andor Deli

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję do zajęcia się 
kwestią ochrony danych i własności 
intelektualnej;

12. wzywa Komisję do odpowiedniego 
zajęcia się kwestią ochrony danych i 
własności intelektualnej, przy zapewnieniu 
wystarczającej elastyczności i neutralności 
technologicznej oraz należytego poziomu 
pewności prawa;
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Or. en

Poprawka 45
Sara Cerdas

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję do zajęcia się 
kwestią ochrony danych i własności 
intelektualnej;

12. wzywa Komisję do zajęcia się 
kwestią ochrony danych i własności 
intelektualnej przez rozwijanie inicjatyw 
na rzecz wymiany dobrych praktyk oraz 
inwestowanie w badania w tej dziedzinie;

Or. pt

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

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. wzywa Komisję do zajęcia się 
kwestią ochrony danych i własności 
intelektualnej;

12. wzywa Komisję do przedstawienia 
w trybie pilnym wniosków 
ustawodawczych dotyczących ochrony 
danych i własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 47
Tilly Metz

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie w przyszłości prorozwojowych 
i elastycznych ram prawnych zarządzania 

13. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie w przyszłości prorozwojowych 
ram prawnych zarządzania wspólnymi 
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wspólnymi europejskimi przestrzeniami 
danych, a także gotowość Komisji do 
wspierania wymiany danych między 
przedsiębiorstwami a organami 
administracji i między przedsiębiorstwami 
oraz do ograniczenia obowiązkowego 
dostępu do danych na warunkach 
FRAND do przypadków, gdy wymagają 
tego szczególne okoliczności;

europejskimi przestrzeniami danych, a 
także gotowość Komisji do wspierania 
wymiany danych między 
przedsiębiorstwami a organami 
administracji i między przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 48
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie w przyszłości prorozwojowych 
i elastycznych ram prawnych zarządzania 
wspólnymi europejskimi przestrzeniami 
danych, a także gotowość Komisji do 
wspierania wymiany danych między 
przedsiębiorstwami a organami 
administracji i między przedsiębiorstwami 
oraz do ograniczenia obowiązkowego 
dostępu do danych na warunkach FRAND 
do przypadków, gdy wymagają tego 
szczególne okoliczności;

13. z zadowoleniem przyjmuje 
utworzenie w przyszłości prorozwojowych 
i elastycznych ram prawnych zarządzania 
wspólnymi europejskimi przestrzeniami 
danych, a także gotowość Komisji do 
wspierania wymiany danych, które muszą 
zostać poddane anonimizacji, między 
przedsiębiorstwami a organami 
administracji i między przedsiębiorstwami 
oraz do ograniczenia obowiązkowego 
dostępu do danych na warunkach FRAND 
do przypadków, gdy wymagają tego 
szczególne okoliczności;

Or. fr

Poprawka 49
Anne-Sophie Pelletier

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na dostęp MŚP do 

14. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na dostęp MŚP do 
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danych, które mogłyby pobudzić ich 
działalność;

objętych ramami RODO i poddanych 
anonimizacji danych, które mogłyby 
pobudzić ich działalność; dostęp ten 
powinien być ograniczony do zakresu 
działalności przedsiębiorstw;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na dostęp MŚP do 
danych, które mogłyby pobudzić ich 
działalność;

14. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na dostęp MŚP i 
klastrów do danych, które mogłyby 
pobudzić ich działalność, a także do 
centrów technologicznych i 
uniwersytetów, aby promować ich 
programy badawcze;

Or. en

Poprawka 51
Maria Grapini

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na dostęp MŚP do 
danych, które mogłyby pobudzić ich 
działalność;

14. wzywa Komisję do zwrócenia 
szczególnej uwagi na dostęp MŚP do 
danych, które mogłyby pobudzić ich 
działalność oraz zapewnić im silniejszą 
obecność na rynku wewnętrznym;

Or. ro

Poprawka 52
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Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. popiera zamiar Komisji, aby 
poprosić kluczowe podmioty z sektora 
wytwórczego – producentów sektora 
transportowego, innowatorów w zakresie 
sztucznej inteligencji i łączności – o 
uzgodnienie warunków, na jakich byłyby 
one gotowe dzielić się swoimi danymi.

15. popiera zamiar Komisji, aby 
poprosić kluczowe podmioty z sektora 
wytwórczego – producentów sektora 
transportowego, innowatorów w zakresie 
sztucznej inteligencji i łączności – o 
uzgodnienie warunków, na jakich byłyby 
one gotowe dzielić się swoimi danymi; 
podkreśla znaczenie, jakie dla 
promowania rozwoju innowacyjnych 
usług opartych na danych ma 
zapewnienie wszystkim podmiotom 
zainteresowanym mobilnością dostępu do 
danych generowanych przez pojazd.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. popiera zamiar Komisji, aby 
poprosić kluczowe podmioty z sektora 
wytwórczego – producentów sektora 
transportowego, innowatorów w zakresie 
sztucznej inteligencji i łączności – o 
uzgodnienie warunków, na jakich byłyby 
one gotowe dzielić się swoimi danymi.

15. popiera zamiar Komisji, aby 
poprosić kluczowe podmioty z sektora 
wytwórczego – producentów sektora 
transportowego, dostawców usług z 
sektora turystycznego, podmiotów 
zewnętrznych w motoryzacyjnym 
łańcuchu wartości, innowatorów w 
zakresie sztucznej inteligencji i łączności – 
o uzgodnienie warunków, na jakich byłyby 
one gotowe dzielić się swoimi danymi.

Or. en


