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Sissejuhatus 

Kolmemõõtmelise printimise (ehk 3D-printimise) katsetustega tehti algust 1960. aastatel. 

 

See tehnoloogia sai alguse Ameerika Ühendriikidest ja võeti tööstusmaailmas kasutusele 

1980. aastate alguses. 

 

3D-printimise arendamisega saabusid turule 3D-printerid ja ettevõtjad, kes pakuvad nii 

digitaalseid mudeleid kui ka 3D-printimise teenuseid.  

 

3D-printimine on tegelikult üldmõiste, mis hõlmab mitut liiki tehnoloogiaid, mis võimaldavad 

digitaalsest failist lähtudes ja 3D-printeri abil füüsilisi esemeid valmistada. Algselt oli see 

kavandatud prototüüpide loomiseks ning see eesmärk on 3D-tehnoloogia turul endiselt kõige 

enam levinud.  

 

Üksikisikutele mõeldud 3D-printerite turule jõudmine tegi 3D-printimise üldsusele 

kättesaadavaks, kuid see turg on marginaalne ja jääb selleks ilmselt ka keskpikas 

perspektiivis, võttes arvesse tarbijatele kättesaadavate materjalide piiratust.  

 

Praegu valmistatakse 99% prinditud esemetest tavapärastest plast-, kummi- ja 

metallmaterjalidest. Üks 3D-sektori peamisi raskusi on mitme materjali ühendamine. 

 

Seevastu printimise kaugteenuste arendamine, mis on mõnikord seotud ka 3D-

failijagamisplatvormiga, võimaldab igaühel lasta välja printida kolmemõõtmelise eseme, 

mille kvaliteeti ei oleks kaugeltki võimalik saavutada madalama hinnaklassi masinaga. 3D-

printerite kasutuselevõtt haridusasutustes ja koostööruumides (nn fablabid) edendab samuti 

kõigi juurdepääsu sellele tehnoloogiale. Praegu kasutab kõnealust tehnoloogiat enamik 

kõrgtehnoloogilistest tööstusharudest, kuna see avaldab positiivset mõju innovatsioonile ja 

sageli ka keskkonnale. 

  

Ootused on kõrged meditsiinivaldkonnas, kus seda tehnoloogiat võiks kasutada proteeside, 

hambaimplantaatide, inimese naha või isegi elundite, eelkõige neerude jms tootmisel, aga ka 

lennunduses, kus kergemate detailide loomine võimaldab väiksemat kütusekulu ja sellest 

tulenevat kokkuhoidu: Airbus katsetab praegu lennukit, millel on vähemalt 1000 3D-prinditud 

osa. Kõnealuse tehnoloogia areng mõjutab suuresti ka sõidukite varuosade tööstust ning 

mänguasja- ja kodumasinatööstust. Lisaks kasutatakse 3D-printimist ja 3D-skannereid üha 

enam muuseumides, ajalooliste esemete restaureerimisel ja teadusuuringutel, eelkõige 

arheoloogias. 

 

EL on lisanud 3D-printimise prioriteetsete tehnoloogiavaldkondade hulka. Komisjon nimetab 

seda oma hiljutises aruteludokumendis üleilmastumise ohjamise kohta (COM(2017)240) 

üheks peamiseks teguriks, mis toob kaasa tööstuslikke ümberkorraldusi.  

 

Euroopa algatustest võib näiteks tuua Vanguardi projekti, mis ühendab 30 Euroopa piirkonda, 

kes teevad innovaatilistesse projektidesse investeerimiseks koostööd. Näiteks töötatakse 

koostöös tööstusettevõtetega välja projekte, mille käigus kasutatakse 3D-printimist palju 

kergemate ja paindlikumate metalldetailide tootmiseks.  

  

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendas oma arvamuses 3D-printimise kohta isegi 
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lootust, et digitaalse revolutsiooni ja selle uuendusliku tootmisprotsessi ühendamine 

võimaldab maailma madalapalgalistes piirkondades toimuva tootmise Euroopasse tagasi tuua, 

et stimuleerida innovatsiooni ja luua oma territooriumil jätkusuutlik majanduskasv (2015/C 

332/05). 

 

Kuid isegi kui 3D-printimise tehnoloogiat esitletakse sageli töötleva tööstuse valdkonnas 

ümberkorralduste põhjustajana, on selle mõju kaupade tootmisele praegu siiski veel piiratud. 

San Franciscos asuva Prantsusmaa peakonsulaadi teaduse ja tehnika rakkerühma aruandes 

märgitakse näiteks, et „3D-printimise potentsiaalile, võimalustele ja populaarsusele 

vaatamata areneb sektor suhteliselt tagasihoidlikus tempos: traditsioonilised tootmisvahendid 

säilitavad lühikeses ja keskpikas perspektiivis tootmises suurema turuosa ning kõigepealt 

hakkavad esile kerkima prototüüpide loomine, väikesemahuline tootmine ja kohandatud 

tooted. “ 

 

3D-printimine, mis teeb võimalikuks tarbija vajadustele kohandatud tootmise, võib pakkuda 

ettevõtjatele mitmeid eeliseid: logistika muutub lihtsamaks ning ladustamis- ja 

transpordivajadus, aga ka keskkonnamõju ja kaupade kindlustuskulud vähenevad. 

 

Tarneahela lülide vähenemine annaks ettevõtjatele võimaluse ümberpaigutatud 

tootmistegevus tagasi tuua. 

 

Me kõik teame, et tootmine usaldataks peamiselt masinatele, ja see võib tunduda 

murettekitav. Kuid tegelikult võib see ka avaldada positiivset mõju selliste uute töökohtade 

loomisele, kus töötingimused ei ole nii rasked ja ohtlikud (hooldustehnikud, insenerid, 

projekteerijad jne), ning samuti võivad väheneda tootmiskulud (väikesemahuline tootmine). 

 

3D-printimine võimaldab ressursse ja kohalikku tootmist paremini ära kasutada ning see 

vähendab transpordikulusid ja heitkoguseid. 

 

Tootmise tagasitoomine võiks aidata säilitada selle lisaväärtust kohalikul tasandil ning 

kaupade liikumist vähendades piiraks 3D-printimine ühtlasi nii transpordikulusid kui ka 

süsinikdioksiidi heidet.  

 

 

Raporti eesmärk ja ulatus  

 

3D-printimine võib tekitada spetsiifilisi õiguslikke, eetilisi, tervise või turvalisusega seotud 

küsimusi.  

 

Eriti puudutab see meditsiinivaldkonda, kus elundite reprodutseerimise teema puhul 

tõstatuvad juba praegu tõsised eetikaküsimused, nagu ravi võrdne kättesaadavus ja 

terviseprobleemid.  

 

Väga tähtsad on ka turvalisusküsimused, seda eriti sõidukite varuosade, lennundustoodete või 

tulirelvade tootmises. 

3D-printimine võib soodustada võltsimist ning seda mitte ainult isiklikuks tarbeks 

kopeerimisele tehtavate erandite, vaid ka võltsitud toodete müügist kasumit teenivate 

organiseeritud võrgustike tõttu. Seetõttu tundub äärmiselt oluline vältida võltsimist 3D-

printimise seadusliku pakkumise arendamise kaudu, et isik, kes soovib teost printida, saaks 
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seda teha ilma seadust rikkumata ja autorile õiglast tasu makstes. Seda silmas pidades oleks 

ilmselt kasulik, kui autoriõiguste kollektiivse haldamise organisatsioonid teeksid 

failijagamisplatvormidega koostööd ja tagaksid, et failide kasutamise tingimused kaitsevad 

autorite õigusi ja huve. 

 

Raportöör teeb ettepaneku keskenduda raportis vastavalt õiguskomisjoni pädevusele pigem 

intellektuaalomandi ja tsiviilvastutusega seotud horisontaalsetele küsimustele.  

 

3D-printimine tõstatab intellektuaalomandi ja tsiviilvastutusega seotud küsimusi kahel 

peamisel põhjusel: 

 

intellektuaalomandi valdkonnas seetõttu, et eset on võimalik vastavalt tarbija 

vajadustele kohandada;  

tsiviilvastutuse valdkonnas tootmisahela toimimise eripärade tõttu.  

 

Kuna valmistatav ese projekteeritakse digitaalselt, on võimalik eset ja selle variante 

lõpmatuseni muuta. Selle uue tehnoloogia tõttu tekkinud digitaalse ja füüsilise poole 

kokkupuude toob kaasa ka muutusi tootmisahela toimimises, kuna failide vaba kättesaadavus 

veebis loob võimaluse kaasava innovatsiooni tekkeks. Avatud lähtekoodiga faile võib vabalt 

muuta, parandada ja kohandada. 

  

Intellektuaalomand 

 

Intellektuaalomandi küsimust on lihtsam vaadelda eri aspektidest. Ühest küljest tuleks 

eristada oma kodus isiklikuks otstarbeks printimist kaubanduslikul otstarbel printimisest ja 

teisalt tuleks teha vahet spetsialistidevahelistel ning spetsialistide ja tarbijate vahelistel 

teenustel.  

 

Prantsusmaa kirjandus- ja kunstiteoste nõukoda on 3D-printimist ja autoriõigusi käsitlevas 

uurimiskomisjoni aruandes märkinud: „Tundub, et 3D-printimise laiem kättesaadavus ei ole 

praeguseks kaasa toonud käesoleva aruande teemaks oleva autoriõiguse massilist rikkumist. 

Nii väikeste tootmistöökodade (fablabs) klientide kui ka 3D-printimise veebiteenuste 

kasutajate seas on ülekaalus elukutselised spetsialistid, eelkõige tootedisainerid, kes 

kasutavad seda tehnoloogiat oma loomingulise tegevus käigus piiratud arvu esemete 

valmistamiseks. Võltsimise oht puudutab peamiselt plastilise kunsti teoseid.“  

 

Aruande kohaselt on „lühemas ja keskmises perspektiivis peamine ülesanne kaasata rohkem 

professionaalseid vahendajaid, kes aitaksid tagada autoriõiguse järgimise. Eelkõige puudutab 

see 3D-failide jagamise veebiplatvorme, mille haldajad eeldavad, et neil on teabe talletaja 

staatus elektroonilise kaubanduse direktiivi [direktiiv 2000/31/EÜ] tähenduses, mis piirab 

nende vastutust, kuigi vähemalt olukorras, kus neil on aktiivne roll ja neile antakse üle 

talletatavates failides sisalduv teave või nende failide haldamine, ei tohiks neil enam sellist 

staatust olla. Piir on hägune ja õiguslik olukord selles küsimuses vajab selgitamist.“ 

 

See puudutab ka 3D-digitaliseerimisteenuste ja -tarkvara ning 3D-printimisteenuste 

pakkujaid, kes peaksid süstemaatiliselt juhtima tähelepanu intellektuaalomandiõiguse 

järgimise vajadusele ja lisama loodavatele 3D-failidele nende jälgitavust võimaldavad 

elemendid, nagu on varemgi tehtud.  
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Kokkuvõtteks võib öelda, et õigusekspertide arvates ei ole 3D-printimine autoriõiguses suuri 

muudatusi kaasa toonud. Loodavat faili võib käsitada teosena ja sellisena seda ka kaitstakse. 

Lühemas ja keskmises perspektiivis on peamine ülesanne siiski kaasata aktiivsemalt 

professionaalseid vahendajaid, kes aitaksid tagada autoriõiguse järgimise. Sellega seoses on 

eriti olulisel kohal komisjoni poolt käimasolevaks ametiajaks kavandatav direktiivi 

2004/48/EÜ läbivaatamine intellektuaalomandi õiguste jõustamise seisukohalt ning sellega 

kaasnevad pehme õiguse meetmed antud teema kohta teabe levitamiseks. 

 

Tsiviilvastutus  

 

Eri aspektide eraldi käsitlemine tundub asjakohane ka tsiviilvastutuse küsimuste puhul. 

Näiteks vastutus vigasest failist tulenevalt toodetud defektsete toodete ja põhjustatud kahjude 

eest võiks tarbijate seisukohalt olla lahendatav digitaalse sisu üleandmise lepingutega 

seonduvaid teatavaid aspekte käsitleva Euroopa Komisjoni ettepaneku artiklite 10 ja 14 

alusel. Tootevastutust käsitlev direktiiv 85/374/EMÜ hõlmab aga kõiki lepinguid. Tuleb 

märkida, et 3D-printimise valdkonnas toimunud arengu tõttu on Euroopa Komisjon algatanud 

selle direktiivi läbivaatamise, et kontrollida, kas see vastab praegustele vajadustele. Tulemusi 

on oodata 2017. aasta lõpus.  

 

Üks vastutusõiguse ülesannetest on toetada kindlustusturgu: kui mingis valdkonnas on 

vastutus ebaselge, kaldub kindlustus olema kallis või pole isegi saadaval, mis omakorda 

mõjutab riskikapitali kättesaadavust. 

 

Üldise vastutuse norme saab kohaldada ka 3D-printimise suhtes. 3D-printimise tehnoloogiat 

kasutades loodud eseme põhjustatud kahju raskemate juhtumite erikäsitluseks võib põhjust 

anda asjaolu, et kahju kannatanud isikul võib olla raske vastutavat isikut kindlaks teha. 

Selliste normide abil on võimalik tuvastada 3D-printeri tootja, 3D-printeri tarkvara tootja või 

isik, kes lõi tarkvara abil juhitava 3D-printeriga teatava eseme. 

 

Tsiviilvastutus on tavaliselt ühtlustamata küsimus, mida reguleerivad siseriiklikud õigusaktid. 

Liidu õigus piirdub konkreetsemate normidega, mis puudutavad näiteks tsiviilvastutust 

defektsete toodete puhul. Antud juhul tuleks uurida, kas 3D-printerite tootjad peaksid kandma 

suuremat vastutust kui esemete valmistamist võimaldavate muude vahendite või masinate 

tootjad. 

 

3D-printimise eriotstarbelist kasutamist meditsiinilistel eesmärkidel peaks tavaliselt 

reguleerima poolte vahel sõlmitud leping ja lõppkasutajad ehk patsiendid on kaitstud 

mitmesuguste ravikindlustussüsteemidega. 

 

Edasine tegevus 

 

Tõstatada võiks muidki küsimusi, näiteks kas lisada loodavatesse 3D-failidesse nende 

jälgitavust võimaldavaid elemente või mitte ja kas tagada prinditud esemete jälgitavus näiteks 

eseme sisemistes kihtides oleva märgistusega (DNA). On iseenesestmõistetav, et 3D-

printimise alal tuleks olla ettevaatlik. Selleks, et toota kvaliteetseid tooteid ilma kasutajaid või 

tarbijaid ohtu seadmata, kulub veel palju aastaid ja läheb vaja palju oskusteavet. Õnnetustest 

või intellektuaalomandi õiguste rikkumisest tulenevate vastutuse küsimuste ennetamiseks on 

ilmselt vaja võtta ELi tasandil vastu uued õigusnormid või kohandada olemasolevad normid 

3D-printimise vajadustele vastavaks. 



 

PE612.302v01-00 6/6 DT\1137861ET.docx 

ET 

 

Praegu on intellektuaalomandi ja tsiviilvastutuse küsimuste lahendamiseks mitmeid 

võimalusi. Kas luua prinditavate esemete ülemaailmne andmebaas, mis võimaldaks 

kontrollida autoriõigusega kaitstud ruumiliste esemete reprodutseerimist, püüda õiguslikult 

piirata isiklikuks otstarbeks tehtavate ruumiliste esemete eksemplaride arvu, et vältida 

ebaseaduslikku reprodutseerimist, või hoopis 3D-printimine maksustada, et autoriõiguse 

omanikele 3D-esemete isiklikuks otstarbeks kopeerimisega põhjustatav kahju hüvitada? 

Ükski neist võimalustest ei ole tegelikult piisav. 

 

Igal juhul tuleb seadusandluses vältida normide dubleerimist ja võtta arvesse juba 

käimasolevaid projekte. Innovatsiooni tuleb õiguslikult toetada, kuid samas ei tohiks õigusest 

saada pidurdav ega takistav tegur. 

 

 


