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ETTEPANEKUD 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval transpordi- ja 

turismikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. kaugjuhitavate õhusõidukite süsteeme (RPA-süsteeme) saab kasutada mitmesugusel 

tsiviilotstarbel (mittesõjalisel otstarbel), näiteks seoses elutähtsa infrastruktuuri ja 

kodanikukaitsega, katastroofide ohjamise ning otsimis- ja päästetöödega, 

keskkonnakaitse, põllumajanduse ja tööstuse kaitsega, õiguskaitse järelevalve, luure, 

ajakirjanduse, äritegevuse ja ajaviitega; 

B. arvestades, et hoolimata RPA-süsteemide potentsiaalist ja eelistest, toob nende kasutamine 

kaasa märkimisväärseid riske eelkõige seetõttu, et need süsteemid aitavad edendada teisi 

tehnoloogiaid, mille tulemuseks võib olla inimeste ja objektide seire ja jälgimine; 

arvestades, et RPA-süsteemid on määratluse kohaselt kahesuguse kasutusega tehnoloogia 

üks vorme, mis nõuab rangeid ja täpseid reegleid; arvestades, et RPA-süsteemidega 

kaasneb ka spetsiifilisi probleeme, kui neid süsteeme kasutatakse isikuandmete 

töötlemiseks, kuna see on vastuolus põhiõigustega, täpsemalt eraelu puutumatuse ja 

andmekaitse õigustega, ning kui see puudutab avalikku julgeolekut, sest RPA-süsteeme 

võidakse tahtlikult või tahtmatult kasutada inimestele ja infrastruktuurile kahju 

tekitamiseks; 

C. arvestades, et killustatud riiklikud õigusnormid RPA-süsteemide tsiviilkasutuse 

reguleerimiseks pärsiksid ELi RPA-süsteemide turu arengut, takistaksid kõrgete ühtsete 

garantiide kehtestamist ning ohustaksid tõsiselt kodanike põhiõigusi, eelkõige õigust 

eraelu puutumatusele, õigust andmekaitsele, õigust julgeolekule ja turvalisusele ning 

kogunemisvabadust; 

D. arvestades, et selge ja kõikehõlmav õigusraamistik, mis haarab kogu RPA-süsteemide 

valdkonda ja mille eesmärk on ohutus, turvalisus, eraelu puutumatus ja andmekaitse, 

keskkonnakaitse, kohustus ja vastutus, õiguskaitsemeetmete võtmine, kindlustus, 

identifitseerimine ja läbipaistvus, võimaldab tagada õiguskindluse ja RPA-süsteemide 

ohutu integreerimise tsiviillennundussüsteemi ning võiks aidata ELil etendada juhtivat osa 

rahvusvaheliste standardite kehtestamisel; 

E. arvestades, et RPA-süsteemide parem kättesaadavus tarbijatele avaldab ka suurt 

ühiskondlikku mõju ning muudab põhjalikult meie ärilist ja eraelulist tegutsemist; 

F. arvestades, et tuleb eristada meelelahutuseks kasutatavaid RPA-süsteeme ja 

kutsetegevuseks kasutatavaid RPA-süsteeme; võttes arvesse, et teatavate eriti sekkuvate 

tehnoloogiate meelelahutuseks kasutamine tuleb keelata; arvestades, et suure 

potentsiaaliga tehnoloogia puhul, millega on varustatud teatavad professionaalseks 

kasutamiseks ette nähtud RPA-süsteemid, tuleb kindlasti järgida proportsionaalsuse ja 

vajalikkuse põhimõtet; 

G. arvestades, et RPA-süsteemid ja nende rakendused võivad eraelu puutumatuse ja 

isikuandmete kaitse osas olla väga sekkuva iseloomuga; arvestades, et seadme ja selle 

kasutaja vahelise otsese seose puudumine annab seadme kasutamise korral vastutuse 
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puudumise tunde; 

1. toetab komisjoni ettepanekut muuta kiiresti määrust (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb 

tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju), et see reguleeriks ka vähem kui 150 kg 

kaaluvaid RPA-süsteeme, nii et EL saaks nõuetekohaselt reguleerida RPA-süsteemide 

integreerimist tsiviillennundussüsteemi, hõlmates sealjuures RPA-süsteemide 

tsiviilkasutuse ohutuse, julgeoleku, eraelu puutumatuse ja andmekaitsega seotud 

eeltingimusi; 

2. rõhutab taas, et kui ELis kasutatavate RPA-süsteemidega töödeldakse isikuandmeid kas 

õiguskaitse eesmärkidel või füüsilise isiku poolt puhtisikliku või koduse tegevuse käigus, 

kohaldatakse ELi põhiõiguste harta artiklis 7 sätestatud õigust eraelu kaitsele ning ELi 

põhiõiguste harta artiklis 8 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 16 sätestatud 

õigust isikuandmete kaitsele ning täielikult tuleb järgida andmekaitset käsitlevat ELi 

õigusraamistikku; 

3. palub komisjonil tagada, et RPA-süsteeme käsitleva ELi poliitika väljatöötamisel lisataks 

sellele eraelu puutumatuse ja andmekaitsega seotud tagatised ning muudetaks 

kohustuslikuks vähemalt mõjuhinnangud ning lõimitud eraelukaitse (privacy by design) ja 

eraelu kaitsvad vaikesätted (privacy by default); 

4. rõhutab veel kord kõnealuse valdkonna tähtsust ja vajadust rakendada kohaseid meetmeid, 

millega kaitsta eraelu puutumatust ja tagada andmekaitse, ohutus ja turvalisus ning mis 

oleksid proportsionaalsed nende eesmärgiga ega tekitaks tarbetut koormust VKEdele; 

5. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et kogu RPA-süsteeme käsitleva ELi poliitika 

väljatöötamisel võetaks sellesse eraelu puutumatuse ja andmekaitsega seotud tagatised, 

mis oleksid kooskõlas vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega, ning muuta 

üldjuhul kohustuslikuks mõjuhinnangud ning lõimitud eraelukaitse ja eraelu kaitsvad 

vaikesätted, ning töötada välja vajalikud suunised (võttes arvesse artikli 29 töörühmaga 

seotud Euroopa Andmekaitseinspektori ja riikide andmekaitseasutuste arvamusi), et 

tagada RPA-süsteemide kasutamist reguleeriva õigusraamistiku koordineeritud 

rakendamine; kutsub peale selle komisjoni üles teavitama Euroopa Parlamenti täielikult 

kõigist meetmetest, sealhulgas mõju-uuringutest, mida komisjon kavatseb RPA-

süsteemide valdkonnas rakendada; 

6. rõhutab vajadust selge, asjakohastel kriteeriumitel põhineva õigusraamistiku järele, mis 

reguleeriks kaamerate ja andurite kasutamist eeskätt ärilistes ja eraotstarbelistes RPA-

süsteemides ning millega tagataks tõhus kaitse eraelu puutumatuse õiguse ja andmekaitse 

ja kodanike turvalisuse kindlustamise osas, võttes arvesse RPA-süsteemide komponentide 

üha vähenevaid mõõtmeid, mille tõttu need muutuvad paremini kaasaskantavaks ja 

raskemini avastatavaks; 

7. rõhutab, et õiguskaitse- ja luureteenistused peavad RPA-süsteemide kasutamisel järgima 

põhiõigusi – õigust eraelu puutumatusele, andmekaitsele, liikumis- ja sõnavabadusele, 

ning et sellise kasutusega seotud võimalikke riske tuleb arvesse võtta nii üksikisikute ja 

inimrühmade kui ka avaliku ruumi osade, näiteks piirialade jälgimise puhul; 

8. on seisukohal, et ELi ja liikmesriikide tasandi eeskirjades peaksid olema selgelt 
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sõnastatud sätted, mida kohaldatakse RPA-süsteemide suhtes seoses siseturu ja 

rahvusvahelise kaubandusega (RPA-süsteemide tootmine, müük, ostmine, nendega 

kauplemine ja nende kasutamine), ohutuse ja julgeolekuga (piloodiload, lennuload, 

omanike tuvastamine, RPA-süsteemide ja nende lendude liikumise ja kontrolli jälgitavus, 

sealhulgas lennukeelutsoonides, nagu lennujaamad ja muu elutähtis infrastruktuur, RPA-

süsteemide käitajate vastutuskindlustus, samuti eeskirjad, mida tuleks järgida drooni 

kasutamisel, nt silmsidet käsitlevad eeskirjad), eraelu puutumatuse ja andmekaitsega, 

samuti muude kohaldatavate õiguse valdkondadega, nt kriminaalõigus, 

intellektuaalomandi õigus, lennundusõigus või keskkonnaõigus; 

9. palub liikmesriikidel tagada, et RPA-süsteemide professionaalsetele kasutajatele ja 

omanikele korraldatavate koolituste kavva võetaks andmekaitse ja eraelu kaitse teemaline 

erikoolitus ning et liikmesriigid professionaalseid kasutajaid vastastikku tunnustaksid, et 

kõrvaldada kõik turupiirangud; 

10. rõhutab vajadust tagada, et RPA-süsteeme käitav isik õpiks tundma ELi ja liikmesriikide 

tasandil kehtivaid RPA-süsteemide kasutamise eeskirju, sealhulgas eraelu puutumatuse, 

andmekaitse, turvalisuse ja ohutuse nõudeid, ning rõhutab vajadust selgitada neid eeskirju 

näiteks juhendi või käsiraamatu vormis täpsemalt igale RPA-süsteemi omandajale; 

11. on mures RPA-süsteemide võimaliku ebaseadusliku ja ohtliku kasutamise pärast (nt RPA-

süsteemi muutmine tsiviilvahendist sõjalisel või muul otstarbel kasutatavaks relvaks või 

RPA-süsteemi kasutamine navigatsiooni- või sidesüsteemide segajana); kutsub komisjoni 

üles toetama RPA-süsteemide käitamisel ohutuse, turvalisuse ja eraelu puutumatuse 

tagamiseks vajaliku tehnoloogia väljatöötamist, kasutades muu hulgas programmi 

„Horisont 2020” vahendeid, mis on suunatud eelkõige selliste süsteemide, tehnoloogiate 

jm uurimisse ja väljaarendamisse, mida on võimalik kasutada lõimitud eraelukaitse ja 

eraelu kaitsvate vaikesätete edendamiseks ning teatavate tehnoloogiate väljatöötamise 

toetamiseks, nagu nn tuvastamis- ja vältimistehnoloogia („detect and avoid”), 

geotarastamine (geo-fencing), segajatõrje (anti-jamming) või kaaperdamistõrje (anti-

hijacking), samuti lõimitud eraelukaitse ja eraelu kaitsvate vaikesätetega seotud meetmed, 

et tagada tsiviilotstarbeliste RPA-süsteemide ohutu kasutamine; 

12. soovitab tungivalt, et praegusi arutelusid ELi ning liikmesriikide poliitikakujundajate ja 

reguleerijate, tööstuse, VKEde ja ettevõtjate vahel tuleks laiendada ning tuleks alustada 

avalikku arutelu, milles osaleksid kodanikud ja muud asjaomased huvirühmad, nagu 

valitsusvälised organisatsioonid (sh kodanikuühiskonna organisatsioonid) ja 

õiguskaitseasutused, et saaks teadvustada ja käsitleda RPA-süsteemide kasutamisel 

ilmnevaid probleeme, mis on seotud põhiõiguste kaitse ning erinevate asjaosaliste 

kohustuste ja ülesannetega nende õiguste ja kodanike turvalisuse kaitsel; 

13. palub komisjonil vastu võtta teatise, milles sisalduks ka põhjalik analüüs ja üksikasjalik 

mõjuhinnang RPA-süsteemide mõju ning süsteemide kasutamisega seotud riskide kohta, 

mis puudutavad ohutust, turvalisust, põhiõiguste (eelkõige eraelu puutumatuse ja 

andmekaitse õigused) järgimist, õiguskaitset ja luuret, eesmärgiga ergutada avalikku 

mõttevahetust ja anda selleks teavet, ning palub üksikasjalikus tegevuskavas esitada selles 

valdkonnas kavandatud algatused; 

14. kutsub transpordi- ja turismikomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
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komisjoni üles korraldama ühise kuulamise, kuhu kutsutaks tööstuse, liikmesriikides 

eraelu puutumatust kaitsvate asutuste, Euroopa Andmekaitseinspektori, Euroopa 

Komisjoni ja põhiõiguste valdkonnas tegutsevate valitsusväliste organisatsioonide 

esindajad; 

15. kutsub komisjoni üles kaaluma regulaarse aruandlussüsteemi kasutuselevõttu, milles 

võetaks arvesse liikmesriikide tasandil toimuvat tehnilist arengut, samuti muutusi 

poliitikas ja parimaid tavasid, ja käsitletaks ka RPA-süsteemidega seotud intsidente, ning 

palub esitada ülevaate ja hinnangu regulatiivsete käsituste kohta liikmesriikide tasandil, et 

neid oleks võimalik võrrelda ja parimad tavad välja selgitada. 
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