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EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa

– sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että uusien digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn, esineiden ja 
palvelujen internetin tai robotiikan, käytöllä on yhä suurempi merkitys jokapäiväisessä 
elämässämme; 

B. ottaa huomioon, että tällaiset uudet digitaaliteknologiat voivat edistää innovaatioiden 
kehittämistä monilla aloilla ja tarjota etuja kuluttajille innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen kautta ja yrityksille, erityisesti startup-yrityksille, mikroyrityksille sekä 
pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), suorituskyvyn optimoinnin ja 
kilpailukyvyn parantumisen myötä sekä julkishallinnolle parempien, osallistavampien ja 
räätälöityjen julkisten palvelujen myötä;

C. ottaa huomioon, että tekoälyn ja muiden uusien digitaaliteknologioiden käyttö, 
käyttöönotto ja kehittäminen voivat myös aiheuttaa riskejä ja haasteita nykyiselle 
tuotevastuukehykselle, jota ei välttämättä pystytä soveltamaan tällaisiin uusiin 
sovelluksiin, mikä saattaa heikentää kuluttajien luottamusta ja kuluttajansuojaa;

D. ottaa huomioon, että tuoteturvallisuus ja tuotevastuu ovat kaksi toisiaan täydentävää 
mekanismia, joilla pyritään samaan toimintapolitiikan tavoitteeseen eli tavaroiden ja 
palvelujen toimiviin sisämarkkinoihin, ja toteaa, että tässä lausunnossa esitetään 
ehdotuksia siitä, miten unionin vastuukehystä voitaisiin mahdollisesti mukauttaa, kun 
otetaan huomioon uusien digitaaliteknologioiden kasvava merkitys;

E. ottaa huomioon, että vankat vastuumekanismit, jotka pitävät huolta siitä, että vahingot 
ja haitat korvataan, auttavat suojelemaan kansalaisia ja kuluttajia paremmin vahingoilta 
ja haitoilta ja rakentavat luottamusta uusiin digitaaliteknologioihin sekä takaavat 
samalla oikeusvarmuuden yrityksille ja erityisesti startup-yrityksille, mikroyrityksille ja 
pk-yrityksille, mikä antaa niille mahdollisuuden innovointiin; 

F. ottaa huomioon, että hyväksynnän lisäämiseksi tekoälyn teoreettisten hyötyjen olisi 
myös edistettävä tehokkaasti vaurautta ja kehitystä;

G. ottaa huomioon, että tulevan eurooppalaisen lainsäädännön perustana olisi pidettävä 
komission Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 
antamaa kertomusta tekoälyn, esineiden internetin ja robotiikan vaikutuksista 
turvallisuuteen ja vastuuvelvollisuuteen1 sekä valkoista kirjaa tekoälystä – 
Eurooppalainen lähestymistapa huippuosaamiseen ja luottamukseen2;

1 COM(2020)0064.
2 COM(2020)0065.
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1. panee tyytyväisenä merkille komission tavoitteen mukauttaa unionin oikeudellista 
kehystä tekoälyn ja muiden uusien digitaaliteknologioiden kehitykseen, käyttöönottoon 
ja käyttötarkoituksiin ja varmistaa siten kuluttajien korkeatasoinen suojelu tekoälyyn, 
robotiikkaan tai niihin liittyvään teknologiaan perustuvien uusien teknologioiden 
aiheuttamilta vahingoilta ja haitoilta, samalla kun säilytetään tasapaino teollisuus- ja 
kulutustuotteiden digitalisointia koskevan tavoitteen kanssa ja tuetaan teknologista 
innovointia;

2. kehottaa komissiota päivittämään nykyistä vastuukehystä ja etenkin neuvoston 
direktiiviä 85/374/ETY3 (tuotevastuudirektiivi) sen mukauttamiseksi digitaaliseen 
ympäristöön; 

3. kehottaa komissiota tarkistamaan tuotevastuudirektiiviä ottaen huomioon uusien 
digitaaliteknologioiden, kuten tekoälyn, esineiden internetin tai robotiikan, asettamat 
haasteet ja varmistamaan näin tehokkaan ja korkeatasoisen kuluttajansuojan sekä 
oikeusvarmuuden kuluttajille ja yrityksille välttäen samalla korkeita kustannuksia ja 
riskejä, jotka kohdistuvat pk-yrityksiin ja startup-yrityksiin;

4. korostaa, että tuotevastuukehyksen päivittämisen yhteydessä olisi päivitettävä myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY4 (tuoteturvallisuusdirektiivi), 
jotta voidaan varmistaa, että sisäänrakennetun turvallisuuden periaatteet sisällytetään 
tekoälyjärjestelmiin;

5. korostaa, että nykyisen vastuukehyksen mahdollisen tarkistamisen tavoitteena olisi 
oltava vastuu- ja kuluttajansuojasääntöjen yhdenmukaistaminen, jotta varmistetaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset sekä vältetään kuluttajansuojaan liittyvä eriarvoisuus 
ja sisämarkkinoiden pirstoutuminen;

6. pyytää komissiota arvioimaan, voisiko yleistä tuotevastuuta koskeva asetus edistää tätä 
tavoitetta; tähdentää kuitenkin, että on tärkeää varmistaa, että unionin sääntely rajoittuu 
selkeästi yksilöityihin ongelmiin, joihin on olemassa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, ja 
jättää tilaa teknologian myöhemmälle kehitykselle, vapaisiin ja avoimen lähdekoodin 
ohjelmistoihin perustuva kehitys mukaan lukien; korostaa, että tässä olisi noudatettava 
täysimääräisesti sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä (EU) 2019/7905;

7. kehottaa komissiota päivittämään tuotevastuukehystä ottaen huomioon digitalisaation 
aiheuttamat erityishaasteet vastuulainsäädännön kannalta; katsoo, että haasteita voi 
aiheutua esimerkiksi siitä, että tuotteet ovat sidoksissa toisiinsa, riippuvaisia datasta tai 
alttiita kyberturvallisuusriskeille; 

8. korostaa erityisesti tarvetta ottaa huomioon tekoälysovellusten prosessit, joita ei 
välttämättä ole dokumentoitu hyvin tai jotka voivat ilmetä itsenäisesti sen jälkeen, kun 

3 Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25. heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 210, 7.8.1985, s. 29).
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3. joulukuuta 2001, yleisestä 
tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/790, annettu 17. huhtikuuta 2019, tekijänoikeudesta ja 
lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla ja direktiivien 96/9/EY ja 2001/29/EY muuttamisesta (EUVL 
L 130, 17.5.2019, s. 92).
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tuote on saatettu markkinoille;

9. kehottaa komissiota selventämään tuotevastuudirektiivissä annettua ”tuotteen” 
määritelmää päättämällä, kattaako se digitaalisen sisällön ja digitaaliset palvelut, sekä 
harkitsemaan ”valmistajan”, ”vahingon” ja ”puutteellisen turvallisuuden” kaltaisten 
käsitteiden päivittämistä; korostaa, että tällöin on otettava huomioon 
kuluttajansuojasäännöstö ja erityisesti nykyinen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/7706 (digitaalista sisältöä koskeva direktiivi) sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/7717 (tavarakauppadirektiivi); 

10. suosittelee, että tekoälylle ei pitäisi myöntää omaa oikeushenkilöllisyyttä; kehottaa 
komissiota myös tutkimaan, onko tuotevastuukehystä tarkistettava, jotta vahinkoa 
kärsineitä osapuolia voidaan suojella ja he voivat saada korvauksia tehokkaasti, kun on 
kyse tuotteista, jotka ostetaan yhdessä niihin liittyvien palvelujen kanssa, sekä 
tarkastelemaan sisäänrakennettua yksityisyyden suojaa ja sisäänrakennettua 
turvallisuutta koskevia sääntöjä siltä kannalta, että ne vastaavat kuluttajien kohtuullisia 
odotuksia heidän digitaalisten tuotteidensa suhteen;

11. korostaa, että tuotevastuudirektiivin asiaa koskevien säännösten mukaisesti verkossa 
toimivat markkinapaikat, jotka toimivat verkossa myytävien tuotteiden toimitusketjussa 
maahantuojina tai toimittajina, kuuluvat tuotevastuudirektiivin soveltamisalaan ja ovat 
siten vastuussa myymiensä tuotteiden puutteellisen turvallisuuden aiheuttamista 
vahingoista, paitsi jos ne toimivat toimittajina ja valmistaja voidaan tunnistaa;

12. kehottaa komissiota arvioimaan, onko käsite ”ajankohta, jona tuote laskettiin liikkeelle” 
tarkoituksenmukainen uuden digitaaliteknologian yhteydessä ja voisiko valmistajan 
vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus ulottua tätä pidemmälle, kun otetaan huomioon, 
että tekoälyyn perustuvia tuotteita voidaan muuttaa tuottajan valvonnassa niiden 
markkinoille saattamisen jälkeen, mikä voi johtaa puutteelliseen turvallisuuteen ja siitä 
aiheutuvaan vahinkoon, sekä kehottaa koordinoimaan tämän tarkastelun tiiviisti 
mahdollisten unionin turvallisuuskehykseen tehtävien vastaavien mukautusten kanssa;

13. painottaa, että on tärkeää varmistaa oikeudenmukainen ja tehokas vastuunjako 
liiketoimiketjussa, jotta vastuu voidaan kohdentaa asianmukaisimmalla tavalla; 
korostaa, että tekoälyyn ja uusiin teknologioihin perustuvien tuotteiden 
monimutkaisuuden, yhteenliitettävyyden ja vaikeaselkoisuuden vuoksi kuluttajien voi 
olla vaikea osoittaa, mikä tuotteen turvallisuuspuute aiheutti vahinkoa, koska ei voida 
olettaa, että kuluttajilla on kaikki tarvittavat tiedot tai erityistä teknistä tietämystä; 

14. korostaa siksi, että on asiaankuuluvaa, että kuluttajille, joille on aiheutunut haittaa tai 
joiden omaisuutta on vahingoittunut, annetaan mahdollisuus osoittaa, että vahingon on 
aiheuttanut tuotteen puutteellinen turvallisuus, vaikka siihen liittyisi kolmannen 
osapuolen ohjelmistoja tai vian syytä olisi vaikea jäljittää, esimerkiksi silloin, kun 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/770, annettu 20. toukokuuta 2019, tietyistä 
digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (EUVL 
L 136, 22.5.2019, s. 1).
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/771, annettu 20. toukokuuta 2019, tietyistä 
tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta sekä direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta (EUVL L 136, 22.5.2019, s. 28).
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tuotteet ovat osa monimutkaista yhteenliitettyä esineiden internetiä;

15. kehottaa komissiota harkitsemaan todistustaakkaa koskevien sääntöjen kääntämistä 
selkeästi määritellyissä tapauksissa ja asianmukaisen arvioinnin jälkeen, kun on kyse 
uusien digitaaliteknologioiden aiheuttamista haitoista, jotta haitasta tai 
omaisuusvahingoista kärsineille kuluttajille annetaan mahdollisuus puolustaa 
oikeuksiaan, samalla kun ehkäistään väärinkäytöksiä ja tarjotaan oikeusvarmuutta 
yrityksille, ja jotta varmistetaan oikeudenmukaisuus ja lievennetään tietoon liittyvää 
epäsymmetriaa, joka heikentää vahinkoa kärsineiden osapuolten asemaa;

16. pyytää komissiota arvioimaan mahdollisuutta asettaa uusien digitaaliteknologioiden 
tuottajille velvoite sisällyttää tuotteisiinsa ominaisuus, jolla voidaan tallentaa tietoa 
kyseisen teknologian toiminnasta sovellettavien tietosuojasäännösten ja 
liikesalaisuuksien suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti, ja ottamaan tässä huomioon 
muun muassa todennäköisyyden sille, että teknologiaan liittyvä riski toteutuu, tällaisen 
velvollisuuden asianmukaisuuden ja oikeasuhteisuuden sekä sen teknisen 
toteutettavuuden ja kustannukset; katsoo, että mikäli valmistaja laiminlyö tämän 
velvollisuuden tai kieltäytyy antamasta kuluttajalle kohtuullista mahdollisuutta saada 
näitä tietoja, tästä aiheutuisi valmistajalle kumottavissa oleva vastuuolettama;

17. korostaa, että tekoälyyn olisi sovellettava riskiperusteista lähestymistapaa nykyisen 
vastuukehyksen puitteissa ottaen huomioon kuluttajille aiheutuvat eritasoiset riskit 
tietyillä aloilla sekä tekoälyn käyttötavat; korostaa, että tällaisen lähestymistavan, joka 
voisi kattaa useita riskitasoja, olisi perustuttava selkeisiin kriteereihin ja asianmukaiseen 
korkean riskitason määritelmään sekä tarjottava oikeudellista selkeyttä;

18. katsoo lisäksi, että tekoälypohjaisten järjestelmien eri kehitys-, käyttöönotto- ja 
käyttövaiheisiin osallistuvia olisi pidettävä vastuullisina samassa suhteessa kuin mikä 
on heidän vastuunsa näiden toimijoiden sisäisissä suhteissa; korostaa kuitenkin, että 
näiden eri toimijoiden yhteisvastuu olisi taattava suhteessa osapuoleen, joka on kärsinyt 
haittaa tai omaisuusvahinkoja; ehdottaa, että tuotteiden jäljitettävyyttä olisi parannettava 
esimerkiksi käyttämällä hajautetun tilikirjan teknologiaa, kuten lohkoketjua, jotta eri 
vaiheisiin osallistuvat voidaan tunnistaa paremmin;

19. korostaa, että tekoälyjärjestelmien selitettävyys, tulkittavuus ja jäljitettävyys ovat 
avainasemassa sen varmistamisessa, että vastuujärjestelmillä taataan riittävä, tehokas ja 
oikeudenmukainen vastuunjako;

20. pyytää komissiota arvioimaan huolellisesti erillisen mutta täydentävän ankaran vastuun 
järjestelmän käyttöönottoa tekoälyjärjestelmille, joihin liittyy suuri riski haitan tai 
vahingon aiheuttamisesta yhdelle tai useammalle henkilölle tai heidän omaisuudelleen 
tavalla, joka on satunnainen ja mahdoton ennustaa etukäteen, ja ottamaan tässä 
huomioon muun muassa, miten vastuujärjestelmä todennäköisesti vaikuttaa kansalaisten 
ja kuluttajien suojeluun haitoilta, yritysten ja erityisesti pk-yritysten innovointikykyyn, 
unionin turvallisuus- ja vastuukehyksen johdonmukaisuuteen sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin; katsoo, että tällaisen järjestelmän olisi varmistettava, että 
uhrit saavat tosiasiallisesti korvausta tekoälyn ohjaamien järjestelmien aiheuttamista 
vahingoista;
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21. kehottaa komissiota ehdottamaan konkreettisia toimia, kuten tuotevastuutapauksia 
koskevaa rekisteriä, joilla lisätään avoimuutta ja valvotaan unionissa liikkuvia 
turvallisuudeltaan puutteellisia tuotteita; korostaa, että on olennaisen tärkeää varmistaa 
korkeatasoinen kuluttajansuoja ja runsas tiedonsaanti ostettavissa olevien tuotteiden 
osalta.
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