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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:

Inledning 

1. Europaparlamentet välkomnar de ambitioner som kommissionen uttrycker i sina 
meddelanden av den 19 februari 20201 på området för artificiell intelligens (AI) och data.

2. Europaparlamentet betonar att utvecklingen av AI-teknik i transportsektorn har potential 
att medföra betydande fördelar för ekonomin, samhället, miljön och säkerheten.

3. Europaparlamentet bekräftar att fastställande av en lämplig rättslig ram för immateriella 
rättigheter 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 och 
bred spridning av AI-teknik på transportområdet.

4. Europaparlamentet anser att strategier för skydd av immateriella rättigheter måste 
förändras konstant, i takt med att AI utvecklas. Man kommer att behöva diskutera flexibel 
upphovsrätt, patentskydd 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.

5. I sitt meddelande av den 8 april 20192 välkomnade kommissionen de sju centrala kraven i 
högnivågruppens riktlinjer, och Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn 
till dessa krav i all lagstiftning som berör AI.

Immaterialrätt och AI-innovationer

6. Europaparlamentet konstaterar att dagens immaterialrättsliga ram är splittrad, vilket 
hämmar utvecklingen av AI-teknik för transportsektorn. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att undersöka i vilken utsträckning den immaterialrättsliga ramen är 
anpassad för AI-teknisk utveckling och att lägga fram de lagförslag som behövs.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida det är möjligt och 
relevant för företag att få patent baserade på programvara eller algoritmer, i syfte att både 
garantera innovationsskydd och säkerställa den öppenhet som krävs för att skapa 
förtroende för AI.

8. Europaparlamentet är fullt medvetet om att framsteg på AI-området måste kombineras 
med stora konnektivitetsförbättringar om man ska kunna utnyttja AI fullt ut. 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 branschen som helhet.

1 COM(2020)0064, COM(2020)0065, COM(2020)0066 och COM(2020)0067.
2 Att skapa förtroende för människocentrerad artificiell intelligens (COM(2019)0168).
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9. Europaparlamentet påpekar att standardessentiella patent (SEP) spelar en avgörande roll 
för att utveckla och sprida ny AI-teknik och för att säkerställa driftskompatibilitet. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att stimulera framväxten 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: rättvis, rimlig och 
icke-diskriminerande (FRAND) licensiering och tillsyn. Parlamentet vill särskilt 
uppmärksamma sådana SEP som kan förbättra transportanvändarnas säkerhet.

Immaterialrätt och data

10. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att se till att insamling och 
användning av data helt och fullt följer EU:s dataskyddsregler.

11. 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.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med frågan om data och skydd av 
immateriella rättigheter.

13. Europaparlamentet gläder sig över att det ska inrättas en flexibel rättslig ram som skapar 
styrningsmöjlighet för gemensamma europeiska dataområden, och över att kommissionen 
har för 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.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fästa särskild uppmärksamhet vid små 
och medelstora företags tillgång till data som kan främja deras verksamhet.

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


