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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kujunemisjärgus digitehnoloogiate, näiteks tehisintellekti, asjade ja 
teenuste interneti või robootika kasutamine mängib meie igapäevaelus jätkuvalt üha 
suuremat rolli; 

B. arvestades, et sellised kujunemisjärgus digitehnoloogiad võivad aidata kaasa 
innovatsiooni arengule paljudes sektorites ja tuua kasu tarbijatele uuenduslike toodete ja 
teenuste kaudu, ettevõtjatele, eelkõige idufirmadele, mikro-, väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele (VKEd) optimeeritud tulemuslikkuse ja suurema 
konkurentsivõime kaudu ning avalikule haldusele paremate, kaasavamate ja kohandatud 
avalike teenuste kaudu;

C. arvestades, et tehisintellekti ja muude kujunemisjärgus digitehnoloogiate kasutamine, 
kasutuselevõtt ja arendamine võib ohustada ka toodete praegust vastutusraamistikku, 
mida ei ole tingimata kohandatud selliste uute rakendustega, ja tekitada sellega seotud 
probleeme, mis võib kahjustada tarbijate usaldust ja kaitset;

D. arvestades, et tooteohutus ja tootevastutus on kaks teineteist täiendavat mehhanismi, 
millega taotletakse sama poliitilist eesmärki, milleks on toimiv ühtne kaupade ja 
teenuste turg, ning käesolev arvamus sisaldab soovitusi liidu vastutusraamistiku 
võimaliku kohandamise kohta, võttes arvesse kujunemisjärgus digitehnoloogia kasvavat 
tähtsust;

E. arvestades, et tugevad vastutusmehhanismid, mis käivitavad kahju heastamise meetmed, 
aitavad paremini kaitsta kodanikke ja tarbijaid kahju eest, luua usaldust kujunemisjärgus 
digitehnoloogiate vastu, tagades samal ajal õiguskindluse ettevõtjatele, eelkõige 
idufirmadele ning mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), 
võimaldades neil seeläbi uuendusi teha; 

F. arvestades, et heakskiidu saavutamiseks peaks tehisintellekti teoreetiline kasu aitama 
tõhusalt kaasa ka heaolule ja arengule;

G. arvestades, et Euroopa Liidu tulevaste õigusaktide aluseks peaks olema komisjoni 
aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele selle kohta, milline on tehisintellekti, asjade interneti ja robootika 
mõju ohutusele ja vastutusele1 ning valge raamat „Tehisintellekt:

Euroopa käsitus tipptasemel ja usaldusväärsest tehnoloogiast“2;

1. väljendab heameelt komisjoni eesmärgi üle viia liidu õigusraamistik kooskõlla 
tehisintellekti ja muude kujunemisjärgus digitehnoloogiate uue tehnoloogia arengu, 

1 COM (2020) 64.
2 COM(2020) 65.



PE648.381v02-00 4/8 AD\1207930ET.docx

ET

kasutuselevõtu ja kasutamisega, tagades seeläbi tarbijate kõrgetasemelise kaitse 
tehisintellektil, robootikal ja sellega seotud tehnoloogiatel põhinevate uute 
tehnoloogiate tekitatud kahju eest, säilitades samas tasakaalu tööstus- ja tarbekaupade 
digitaliseerimise eesmärgiga ning toetades tehnoloogilist innovatsiooni;

2. kutsub komisjoni üles ajakohastama kehtivat vastutusraamistikku ja eelkõige nõukogu 
direktiivi 85/374/EMÜ3 (tootevastutuse direktiiv), et kohandada seda 
digitaalmaailmaga; 

3. kutsub komisjoni üles vaatama läbi tootevastutuse direktiivi, käsitledes probleeme, mida 
tekitavad kujunemisjärgus digitehnoloogiad, nagu tehisintellekt, asjade internet või 
robootika, tagades seeläbi tõhusa tarbijakaitse kõrge taseme ning õiguskindluse tarbijate 
ja ettevõtjate jaoks, vältides samal ajal VKEde ja idufirmade jaoks suuri kulusid ja 
riske;

4. rõhutab, et tootevastutuse raamistiku mis tahes ajakohastamine peaks käima käsikäes 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ4 (tooteohutuse direktiiv) 
ajakohastamisega, et tagada ohutuse ja turvalisuse integreerimine tehisintellekti 
süsteemidesse juba nende kavandamisetapis;

5. rõhutab, et kehtiva vastutusraamistiku mis tahes läbivaatamise eesmärk peaks olema 
vastutuse ja tarbijakaitse eeskirjade edasine ühtlustamine, et tagada võrdsed tingimused 
ning vältida ebavõrdsust tarbijakaitses ja ühtse turu killustatust;

6. palub komisjonil hinnata, kas üldise tootevastutuse määrus võiks sellele eesmärgile 
kaasa aidata; rõhutab siiski, kui oluline on tagada, et liidu õigusaktid piirduksid selgelt 
määratletud probleemidega, mille jaoks on olemas teostatavad lahendused, ning jätaksid 
ruumi edasiseks tehnoloogiliseks arenguks, sealhulgas tasuta ja avatud lähtekoodiga 
tarkvaral põhinevateks arenguteks; rõhutab, et seda tuleks teha täielikus kooskõlas 
kohaldatavate õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
(EL) 2019/7905;

7. kutsub komisjoni üles ajakohastama tootevastutuse raamistikku, võttes arvesse 
vastutuse õiguse digitaliseerimisega seotud konkreetseid probleeme; on seisukohal, et 
probleemid võivad tekkida näiteks seetõttu, et tooted on omavahel seotud, 
andmepõhised või küberturvalisuse riskide suhtes haavatavad; 

8. rõhutab eelkõige vajadust võtta tehisintellekti rakendustes arvesse protsesse, mis ei 
pruugi olla hästi dokumenteeritud või mis võivad toimuda iseseisvalt pärast toote turule 
laskmist;

9. nõuab tungivalt, et komisjon selgitaks tootevastutuse direktiivis mõiste „tooted“ 
määratlust, määrates kindlaks, kas digitaalne sisu ja digitaalteenused jäävad selle 
kohaldamisalasse, ja kaaluks selliste mõistete nagu „tootja“, „kahju“ ja „defekt“ 

3 Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29).
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri 2001. aasta direktiiv 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta (EÜT 
L 11, 15.1.2002, lk 4);
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja 
autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul (ELT L 130, 17.5.2019, lk 92).
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kohandamist; rõhutab vajadust võtta seejuures arvesse tarbijaõigustikku ning eelkõige 
kehtivat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/7706 (digitaalse sisu 
direktiiv) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/7717 (kaupade 
müügi direktiiv); 

10. soovitab, et tehisintellektile ei tohiks anda iseseisvat juriidilise isiku staatust; palub 
komisjonil uurida ka seda, kas tootevastutuse raamistik tuleb läbi vaadata, et kaitsta ja 
tõhusalt hüvitada kahjukannatajaid seoses toodetega, mis ostetakse komplektina koos 
seotud teenustega, ning pidada lõimitud eraelukaitse ja lõimitud turvalisuse eeskirju 
tarbijate mõistlikeks ootusteks seoses nende digitaalsete toodetega;

11. rõhutab asjaolu, et internetipõhised kauplemiskohad, kes tegutsevad tarneahelas veebis 
müüdavate toodete importijate või tarnijatena, kuuluvad tootjavastutuse direktiivi 
kohaldamisalasse ja vastutavad seetõttu kahju eest, mis tuleneb nende müüdud toodete 
puudusest, välja arvatud juhul, kui nad tegutsevad tarnijana ja tootja on kindlaks tehtud 
kooskõlas tootevastutuse direktiivi asjakohaste sätetega;

12. kutsub komisjoni üles hindama tihedas koostöös liidu ohutusraamistiku vastavate 
võimalike kohandustega, kas mõiste „toote käibelelaskmise aeg“ sobib kujunemisjärgus 
digitehnoloogia jaoks ning kas tootja vastutus ja vastutus võiks minna sellest mõistest 
kaugemale, võttes arvesse, et tehisintellektil põhinevaid tooteid võib tootja kontrolli all 
pärast nende turule laskmist muuta, mis võib põhjustada defekti ja sellest tulenevat 
kahju;

13. rõhutab, kui oluline on tagada vastutuse õiglane ja tõhus jaotamine äritehingute ahelas, 
et määrata vastutus kõige asjakohasemal viisil; rõhutab, et tehisintellektil ja uutel 
tehnoloogiatel põhinevate toodete keerukuse, ühenduvuse ja läbipaistmatuse tõttu võib 
tarbijatel olla raske tõendada, milline toote defekt põhjustas kahju, kuna ei saa eeldada, 
et tarbijatel oleks kogu vajalik teave või tehnilised eriteadmised; 

14. rõhutab seetõttu, kui oluline on anda tarbijatele, kes on kannatanud kahju või kelle vara 
on kahjustatud, võimalus tõendada, et toote puudus on põhjustanud kahju, isegi kui 
tegemist on kolmanda osapoole tarkvaraga või kui puuduse põhjust on raske kindlaks 
teha, näiteks kui tooted on osa keerukast ühendatud asjade interneti keskkonnast;

15. kutsub komisjoni üles kaaluma uute digitehnoloogiate tekitatud kahju 
tõendamiskohustuse eeskirjade ümberpööramist selgelt määratletud juhtudel ja pärast 
nõuetekohast hindamist, et anda tarbijatele, kes on kahju kannatanud või kelle vara on 
kahjustatud, võimalus kaitsta oma õigusi, vältides samal ajal kuritarvitamist ja pakkudes 
ettevõtjatele õiguskindlust, ning tagada õiglus ja leevendada teabe asümmeetriat, mis 
kahjustab kannatanute olukorda;

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/770 digisisu üleandmise ja 
digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta (ELT L 136, 22.5.2019, lk 1).
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/771 kaupade müügilepingute teatavate 
aspektide kohta, millega muudetakse määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ (ELT L 136, 22.5.2019, lk 28).
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16. palub komisjonil kooskõlas kohaldatavate andmekaitsealaste sätete ja ärisaladuse kaitset 
käsitlevate eeskirjadega hinnata võimalust kehtestada kujunemisjärgus 
digitehnoloogiate tootjatele kohustus varustada oma tooted tehnoloogia toimimist 
puudutava teabe salvestamise vahenditega, võttes muuhulgas arvesse tehnoloogia riski 
realiseerumise tõenäosust, ning kas selline kohustus on asjakohane ja proportsionaalne, 
samuti tehnilist teostatavust ja selle kulusid; leiab, et selle kohustuse täitmata jätmine 
või kõnealusele tarbijale mõistliku juurdepääsu andmisest keeldumine sellele teabele 
tooks tootja jaoks kaasa ümberlükatava vastutuse eelduse;

17. rõhutab vajadust kasutada tehisintellekti suhtes riskipõhist lähenemisviisi kehtiva 
vastutusraamistiku raames, milles võetakse arvesse tarbijate erinevaid riskitasemeid 
konkreetsetes sektorites ja tehisintellekti kasutamises; rõhutab, et selline lähenemisviis, 
mis võib hõlmata mitut riskitaset, peaks põhinema selgetel kriteeriumidel ja kõrge riski 
asjakohasel määratlusel ning tagama õiguskindluse;

18. on lisaks seisukohal, et tehisintellektil põhinevate süsteemide arendamise, 
kasutuselevõtu ja kasutamise eri etappides osalejaid tuleks arvesse võtta 
proportsionaalselt nende vastutusega nende sisesuhetes; rõhutab siiski, et seoses 
osapoolega, kes on kannatanud kahju või kelle vara on kahjustatud, tuleks tagada nende 
erinevate osalejate solidaarne vastutus; soovitab parandada toodete jälgitavust, 
kasutades näiteks hajusraamatu tehnoloogiat, näiteks plokiahelat, et teha paremini 
kindlaks eri etappides osalejad;

19. rõhutab, et tehisintellektisüsteemide seletatavus, tõlgendatavus ja jälgitavus on 
võtmetegurid tagamaks, et vastutusmehhanismid pakuksid kohase, tõhusa ja õiglase 
vastutuse jaotuse;

20. palub komisjonil hoolikalt hinnata eraldiseisva, kuid täiendava süüst sõltumatu 
vastutuse korra kehtestamist tehisintellektisüsteemide korral, millel on suur risk 
põhjustada kahju ühele või mitmele isikule või nende varale juhuslikul viisil ja ilma et 
seda oleks võimalik ette näha, võttes muu hulgas arvesse selle tõenäolist mõju kodanike 
ja tarbijate kaitsele kahju eest, ettevõtete, eriti VKEde uuendusvõimekusele, liidu 
ohutus- ja vastutusraamistike sidususele ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtetele. on seisukohal, et see kord peaks tagama, et ohvritele hüvitatakse tõhusalt 
tehisintellektil põhinevate süsteemide põhjustatud kahju;

21. palub komisjonil pakkuda konkreetsed meetmed (nagu tootevastutuse juhtumite 
register) läbipaistvuse suurendamiseks ja ringluses olevate defektsete toodete üle 
järelevalve tegemiseks ELis; rõhutab, et oluline on tagada kõrgetasemeline tarbijakaitse 
seoses toodetega, mida on võimalik osta, ja nende kohta kõrgel tasemel teave.
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