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ETTEPANEKUD

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

Sissejuhatus 

1. väljendab heameelt komisjoni 19. veebruari 2020. aasta teatistes1 tehisintellekti ja 
andmete valdkonnas kinnitatud eesmärkide üle;

2. rõhutab, et tehisintellekti tehnoloogiate arendamine transpordisektoris võib tuua 
märkimisväärset majanduslikku, ühiskondlikku, keskkonna- ja ohutusalast kasu;

3.  kinnitab, et tehisintellekti ja ühenduvusega seotud uuenduste intellektuaalomandi õiguste 
ning andmetele juurdepääsu ja nende turvalisuse jaoks sobiva õigusraamistiku 
määratlemine on ülioluline tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel ning sujuval ja 
laialdasel levitamisel transpordisektoris;

4. on seisukohal, et tehisintellekti arenedes täiustatakse aja jooksul pidevalt ka 
intellektuaalomandi kaitse strateegiaid ning et arvesse tuleb võtta selliseid küsimusi nagu 
paindlikud autoriõigused, patendikaitse või isegi ärisaladuse eeskirjad ning kaaluda, 
kuidas pakkuda innovaatoritele võimalikult ulatuslikku ja kindlat intellektuaalomandi 
kaitset;

5. kutsub komisjoni üles võtma kõikides tehisintellekti käsitlevates õigusaktides arvesse 
kõrgetasemelise eksperdirühma suunistes kindlaks määratud seitset põhinõuet, mille üle 
komisjon väljendas heameelt oma 8. aprilli 2019. aasta teatises2;

Intellektuaalomandi õigused ja tehisintellektiga seotud uuendused

6. märgib, et praegune intellektuaalomandi õiguste killustatud õigusraamistik takistab 
tehisintellekti tehnoloogiate arengut transpordisektoris; palub komisjonil seetõttu hinnata 
intellektuaalomandi korra sobivust tehisintellekti tehnoloogiate arendamiseks ja esitada 
vajalikke seadusandlikke ettepanekuid;

7. palub komisjonil hinnata tarkvaral või algoritmidel põhinevate patentide saamise 
võimalust ja asjakohasust ettevõtjate jaoks, et tagada nii innovatsiooni kaitse kui ka 
usaldusväärse tehisintellekti puhul vajalik läbipaistvus;

8. on täiel määral teadlik sellest, et tehisintellekti valdkonnas tehtavad edusammud eeldavad 
täieliku edu saavutamiseks ühenduvuse olulist parandamist; võtab teadmiseks 
tehisintellektiga seotud intensiivse patendialase tegevuse transpordisektoris; väljendab 
muret, et sellega võivad kaasneda ulatuslikud kohtuvaidlused, mis kahjustavad kogu 
sektorit;

9. märgib, et standardi rakendamiseks olulistel patentidel (SEPd) on tähtis roll uute 
tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel ja levitamisel ning koostalitlusvõime tagamisel; 

1 COM(2020)0064, COM(2020)0065, COM(2020)0066 ja COM(2020)0067.
2 „Usalduse loomine inimkeskse tehisintellekti vastu“ (COM(2019)0168).
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kutsub komisjoni üles ergutama sektoriüleste standardite ja ametliku standardimise 
kasutuselevõtmist; tuletab sellega seoses meelde komisjoni 29. novembri 2017. aasta 
teatist SEP litsentsimise kohta ja selles sätestatud SEPde läbipaistvuse peamisi 
põhimõtteid, nimelt õiglast, mõistlikku ja mittediskrimineerivat (FRAND) litsentsimist ja 
nõuete täitmise tagamist; juhib erilist tähelepanu SEPdele, millega võidakse parandada 
transpordikasutajate turvalisust;

Intellektuaalomandi õigused ja andmed

10. väljendab heameelt komisjoni valmisoleku üle tagada, et andmete kogumine ja 
kasutamine on täielikult kooskõlas ELi rangete andmekaitse-eeskirjadega;

11. pooldab komisjoni eesmärki luua ühtne Euroopa andmeruum, kus investeeritakse 
standarditesse, vahenditesse ja taristusse; toetab eriti ühise Euroopa liikuvuse 
andmeruumi loomist;

12. palub komisjonil käsitleda andmete ja intellektuaalomandi kaitse küsimust;

13. 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 FRAND-
tingimustel kohustuslikku juurdepääsu andmetele juhul, kui konkreetsed asjaolud seda 
nõuavad;

14. palub komisjonil pöörata erilist tähelepanu sellele, et VKEdel oleks juurdepääs 
andmetele, mis võiksid nende tegevust hoogustada;

15. toetab komisjoni valmisolekut paluda tootmissektori peamistel osalejatel 
(transporditootjad, tehisintellekti ja ühenduvusega tegelevad innovaatorid) leppida kokku 
tingimustes, mille alusel nad oleksid valmis oma andmeid jagama.


