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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et tehnoloogia kiirel arengul nii transpordi- kui ka robootika ja tehisintellekti 
valdkonnas on majandusele ja ühiskonnale märkimisväärne mõju; arvestades, et 
isejuhtivad sõidukid muudavad oluliselt meie igapäevaelu, määravad ülemaailmse 
maanteetranspordi tuleviku, vähendavad transpordikulusid, parandavad liiklusohutust, 
suurendavad liikuvust ja vähendavad keskkonnamõju; arvestades, et maanteetranspordi 
sektor võib avada ukse uutele transporditeenustele ja -liikidele, millega rahuldab 
kasvavat nõudlust individuaalse liikuvuse ja kaubaveo järele ning võib koguni aidata 
revolutsioneerida linnaplaneerimist;

B. arvestades, et isejuhtivate sõidukite kasutuselevõtt, mida oodatakse juba 2020. aastal, 
toob endaga kaasa olulist kasu, kuid sellega kaasnevad ka mitmed uued ohud, eelkõige 
seoses liiklusohutuse, tsiviilvastutuse ja kindlustuse, küberturvalisuse, 
intellektuaalomandiõiguste, andmekaitse ja andmetele juurdepääsu küsimustega, 
tehnilise taristu, standardimise ja tööhõivega; arvestades, et on võimatu ennustada 
autonoomse liikuvuse kogu pikaajalist mõju töökohtadele ja keskkonnale; arvestades, et 
äärmiselt oluline on tagada, et ELi õigusraamistik on sobilik nendele probleemidele 
asjakohaselt reageerimiseks, ning suurendada üldsuse teadlikkust isejuhtivatest 
sõidukitest ja nende heakskiitmist üldsuse poolt;

1. märgib, et olemasolevad vastutust käsitlevad eeskirjad, näiteks nõukogu 25. juuli 1985. 
aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta (tootevastutuse direktiiv) ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise 
tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta 
(liikluskindlustuse direktiiv), ei ole koostatud selliste probleemide käsitlemiseks, mida 
tekitab isejuhtivate sõidukite kasutamine, ning rõhutab, et üha rohkem on tõendeid, et 
praegune õigusraamistik (eriti mis puudutab vastutust, kindlustust, registreerimist ja 
isikuandmete kaitset) ei ole enam piisav ega adekvaatne, arvestades sõidukite 
suurenevast automatiseerimisest, ühenduvusest ja keerukusest tulenevaid uusi ohte;

2. on seisukohal, et sektoris toimuvaid dünaamilisi tehnoloogilisi muutusi arvesse võttes 
on vaja täpsustada, kes peaks kandma kahju täisautonoomsete sõidukite põhjustatud 
õnnetuste korral, ning kui autonoomsuse tase on nii kõrge, et sõiduk suudab toimida 
täisautonoomselt või seda juhib sõidukijuht, tuleb vähimagi kahtluseta sätestada, kes on 
iga konkreetse stsenaariumi puhul vastutav pool; rõhutab, et eriti tuleb uurida, kas 
arvamus, et väga väike osa kõigist õnnetustest on seni olnud tingitud tehnilistest 
teguritest, õigustaks vastutuse panemist tootjale ja selle sidumist hooletusest sõltumatu 
riskitegurina lihtsalt isejuhtiva sõiduki turule toomise riskiga; rõhutab ka, et lisaks tuleb 
uurida, kas seda vastutuse muutumist saab piisavalt tasakaalustada sõidukiomaniku 
eriliste liiklusohutuskohustustega ja sõidukijuhi suhtes igal juhul kehtivate 
juhendamiskohustustega; kutsub seetõttu komisjoni üles tegema põhjalikku hindamist, 
kohandama kehtivat ELi õigusraamistikku ja vajaduse korral kehtestama uued eeskirjad, 
mille põhjal on võimalik määrata kindlaks vastutus ja kohustused; palub komisjonil ka 
hinnata ja jälgida võimalust võtta kasutusele täiendavad ELi vahendid, et pidada sammu 
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arengutega tehisintellekti valdkonnas;

3. tõstab esile ohte, mis kaasnevad kasvava suundumusega segaliikluse poole, milles 
osalevad nii tavapärased kui ka isejuhtivad sõidukid, ning nõuab rohkem kohapealseid 
katseid, et toetada tulevikukindlat teadus- ja arendustegevust avaliku ja erasektori 
ettevõtetes ja organites, aga ka saada konkreetseid andmeid, mis aitavad 
tsiviilvastutuseeskirju nõuetekohaselt kohandada;

4. rõhutab, et lahenduseks olemasolevatele lünkadele ja puudustele võib olla isejuhtivate 
sõidukite põhjustatud kahju mittesüülise kindlustuse õigusraamistiku loomine;

5. rõhutab, et nagu märgiti tema 16. veebruari 2017. aasta resolutsioonis robootikat 
käsitlevate tsiviilõiguse normide kohta1, ei tohiks piisava ohvrikaitse tagamiseks piirata 
hüvitatava kahju laadi või ulatust;

6. on seisukohal, et ELi tasandi lähenemisviis ergutab autonoomsete transpordisüsteemide 
piiriülest arengut, edendab Euroopa Liidu autotööstuse konkurentsivõimet, tagab 
tarbijakaitse kõrge taseme ja hoiab ära killustatuse siseturul;

7. rõhutab, et isejuhtivate sõidukite hoolduse ja remondi valdkonnas on vaja tagada 
autoteenuste sõltumatute osutajate õiglane turulepääs; tuletab meelde, et sellised 
üksused, sealhulgas eelkõige osade tootjad ja väikesed töökojad ning hoolduskeskused, 
on autoturul oluline konkurentsielement ning neil on positiivne mõju kõnealuste 
teenuste kättesaadavusele ja hindadele;

8. rõhutab vajadust kaaluda muudatuste tegemist rahvusvahelistesse lepingutesse, näiteks 
maanteeliiklust käsitlevasse Viini konventsiooni ning liiklusmärkide ja -signaalide Viini 
konventsiooni, et hõlbustada täisautonoomsete sõidukite kasutuselevõttu;

9. väljendab heameelt komisjoni ettepanekute üle reguleerida mootorsõidukite üldise 
ohutuse määruse läbivaatamise raames sõidukite kaitset küberrünnakute vastu ja 
varustada isejuhtivad sõidukid andmesalvestitega, et aidata selgitada välja õnnetuste 
põhjused ja teha kindlaks õnnetuse korral vastutaja; rõhutab, et autonoomne liikuvus 
tekitab suuri probleeme seoses isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsega, eriti 
tingituna isejuhtivate sõidukite geograafilise asukoha määramise ja nende sõidukite 
liikumise jälgimise vajadusest, ning palub komisjonil täiendavalt selgitada eeskirju, mis 
käsitlevad selliste sõidukite poolt kogutavate andmete, sealhulgas isikuid kaudselt 
identifitseerivate andmete kaitsmist ja jagamist ning juurdepääsu nendele andmetele, 
järgides seejuures täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 
nõudeid; märgib, et on vaja uurida, kas ja kuidas saab tagada, et kasutajad saavad 
jälgida ja kontrollida juurdepääsu oma andmetele vastavalt isikuandmete kaitse 
üldmäärusele, aga ka selleks, et kaitsta oma õigusi, kui küsimus on nende vastutuses, 
ning kaaluda sel eesmärgil plokiahela tehnoloogia kasutuselevõttu; palub komisjonil ka 
võimaldada koostalitlust süsteemide vahel ja andmete kaasaskantavust, et vältida 
siduvat mõju ning edendada ausat konkurentsi ja uuendusi, võimaldades kasutajatel 
valida erinevate teenuseosutajate vahel ja tagades, et väiksemad sõidukiteenuste 
osutajad ei kaota oma elatist;

                                               
1 ELT C 252, 18.7.2018, lk 239.
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10. märgib, et seoses tehisintellekti kasutamisega autonoomses liikuvuses tekivad 
samasugused intellektuaalomandiõigustega ja vastavate kasutusõigustega seotud 
küsimused kui muudes valdkondades, näiteks tehisintellekti poolt loodud koodide, 
andmete ja leiutiste omandi- või kasutusõigused; on siiski seisukohal, et nendele 
küsimustele tuleks leida võimalikult üldised lahendused;

11. juhib tähelepanu vajadusele tagada autonoomse liikuvuse reguleerimiseks uue 
õigusraamistiku koostamisel see, et võimalikud takistused tehnoloogia arengu, teadus-
ja uuendustegevuse edendamisel saab ületada.
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