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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil 

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et eetikasuunised, näiteks kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma poolt 
vastu võetud põhimõtted, on hea lähtepunkt, kuid neist ei piisa tagamaks, et ettevõtjad 
käituvad ausalt ja tagavad tulemusliku tarbijakaitse;

Kohaldamisala
1. rõhutab, kui oluline on kohaldada ELi õigusraamistikku, mis keskendub tehisintellekti 

(TI), robootika ja seonduva tehnoloogia eetilistele aspektidele, kui liidus asuvad tarbijad 
kasutavad või nende suhtes kohaldatakse algoritmilist süsteemi, nad on sellise süsteemi 
sihtmärk või nad suunatakse selle juurde, olenemata seda süsteemi arendavate, müüvate 
või rakendavate üksuste asukohast; on ühtlasi veendunud, et õiguskindluse huvides tuleks 
kehtestatud eeskirju kohaldada kõigi arendajate suhtes ja kogu väärtusahela ulatuses, st 
asjaomase tehnoloogia ja selle komponentide väljatöötamise, kasutuselevõtu ja 
kasutamise etapis, ning need peaksid tagama tarbijakaitse kõrge taseme; kordab, kui 
olulised on aluslepingutes osutatud liidu väärtused, mis puudutavad isikuandmete kaitse 
ning selge ja teadliku nõusoleku olulisust, ja soovitab võtta neis eeskirjades arvesse 
kogemusi, mis on saadud üleilmseks võrdlusaluseks peetava määruse (EL) 2016/6791 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) rakendamisel; on seisukohal, et ELi tulevase 
õigusraamistiku jõustamise seisukohast on oluline liidus asutatud seadusliku esindaja 
olemasolu, kellele saaks taotlusi adresseerida, et võimaldada näiteks tarbijatele kahju 
hüvitamist; 

2. märgib, et ELi õigusraamistikku tuleks kohaldada algoritmiliste süsteemide suhtes, 
sealhulgas sellistes valdkondades nagu tehisintellekt, asjade internet, masinõpe, 
reeglipõhised süsteemid, automatiseeritud ja toetatavad otsustusprotsessid ning 
robootika; märgib lisaks, et välja võiks töötada standardsed ikoonid, mis aitaksid 
tarbijatele selliseid süsteeme selgitada, kui need süsteemid on olemuselt keerukad või 
nende abil on võimalik teha otsuseid, millel on tarbijate elule suur mõju;

3. rõhutab, et ELi õigusraamistik peab lähtuma inimkesksest lähenemisviisist ja viima 
selliste süsteemide väljatöötamiseni, mille puhul võetakse algusest peale arvesse Euroopa 
eetilisi väärtusi; on seisukohal, et aluslepingutes osutatud liidu väärtustele keskenduv ELi 
õigusraamistik kujutaks endast lisaväärtust, mis annaks Euroopale ainulaadse 
konkurentsieelise, suurendaks märkimisväärselt liidu kodanike ja ettevõtete heaolu ja 
hüvangut ning edendaks siseturgu; rõhutab, et tehisintellekti eetikaraamistik kujutab 
endast ka lisaväärtust, pidades silmas innovatsiooni edendamist siseturul;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste 
isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) 
(ELT L 119, 4.5.2016, lk 1). 
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4. juhib tähelepanu sellele, et otsusega nr 768/2008/EÜ2 kehtestatud õigusraamistikuga 
kehtestatakse tootjatele, importijatele ja turustajatele ühtlustatud kohustuste loetelu, 
ergutatakse standardite kasutamist ja nähakse sõltuvalt toote ohtlikkusest ette mitu 
kontrollitasandit; on seisukohal, et seda raamistikku tuleks kohaldada ka toodete suhtes, 
millesse on sisse ehitatud tehisintellekt;

5. rõhutab, et mis tahes tulevastes õigusaktides tuleks järgida diferentseeritud riskipõhist 
lähenemisviisi, et võimaldada arendada välja ja võtta kasutusele turvalised ja 
usaldusväärsed süsteemid koos selgete kriteeriumide ja näitajatega, millele järgneb 
erapooletu õiguslik hindamine, mis põhineb võimalikul kahjul nii üksikisikule kui ka 
kogu ühiskonnale või üksikisiku või kogu ühiskonna õiguste rikkumisel, võttes arvesse 
algoritmilise süsteemi kasutamise konkreetset konteksti; rõhutab, et õiguslikud 
kohustused ja sertifitseerimisnõuded peaksid järk-järgult suurenema kooskõlas tuvastatud 
riskitasemega; rõhutab, et madalaimas riskikategoorias ei tohiks olla täiendavaid 
juriidilisi kohustusi; märgib, et algoritmilisi süsteeme, mis võivad kahjustada üksikisikut, 
põhjustada üksikisiku õiguste võimalikke rikkumisi või mõjutada üksikisiku juurdepääsu 
avalikele hüvedele, ei loeta madalaimasse riskikategooriasse kuuluvaks; märgib, et 
riskipõhine lähenemisviis peaks järgima selgeid ja läbipaistvaid eeskirju, mis tagavad 
piisava õiguskindluse, kuid on samas tulevikukindlad; nõuab riskide liigitamise süsteemi 
ja sellega seotud õiguslike kohustuste ühetaolist rakendamist, et tagada liikmesriikide 
vahel võrdsed tingimused ja vältida siseturu killustumist; rõhutab, et konkreetse süsteemi 
riskihinnang tuleb korrapäraselt ümber hinnata;

6. tuletab meelde, et komisjon peaks analüüsima kehtivat ELi õigusraamistikku ja selle 
kohaldamist, sealhulgas tarbijaõigustikku, tootevastutust käsitlevaid õigusakte, 
tooteohutust käsitlevaid õigusakte ja turujärelevalvet käsitlevaid õigusakte, et teha 
kindlaks õiguslikud lüngad, samuti kehtivaid regulatiivseid kohustusi; on seisukohal, et 
see on vajalik selleks, et teha kindlaks, kas kehtiv ELi õigusraamistik suudab reageerida 
tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia esilekerkimisele ja kas see suudab 
tagada tarbijakaitse kõrge taseme;

Andmehaldus
7. rõhutab ELi eetilise ja õigusraamistiku olulisust, sealhulgas eelkõige sätteid, millega 

nõutakse kvaliteetseid andmeid algoritmiliste süsteemide treenimiseks vastavalt nende 
kasutusotstarbele; rõhutab sellega seoses vajadust tagada kasutatavate treenimisandmete 
representatiivsus ja võimaluse korral andmekogumite ning andme- ja 
agregeerimisstandardite kallutatuse vähendamine, et parandada algoritmiliste süsteemide 
väljundit ning suurendada tarbijate usaldust ja heakskiitu; rõhutab, et kõnealused 
andmekogumid peaksid olema pädevate asutuste poolt auditeeritavad alati, kui neil seda 
teha palutakse, et tagada nende vastavus eelnevalt viidatud põhimõtetele;

Tarbijakaitse: algoritmide läbipaistvus ja selgitatavus
8. rõhutab, et tarbijate usaldus on hädavajalik selliste tehisintellekti-, robootika- ja seonduva 

tehnoloogia rakenduste väljatöötamiseks ja kasutamiseks, millega võivad kaasneda 
riskid, kui need põhinevad läbipaistmatutel algoritmidel ja kallutatud andmekogumitel; 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete 
turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 
93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).
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on seisukohal, et tarbijatel peaks olema õigus saada arusaadaval, õigeaegsel, standarditud, 
täpsel ja juurdepääsetaval viisil piisavat teavet algoritmiliste süsteemide olemasolust, 
põhjendustest, võimalikest tulemustest ja mõjust tarbijate jaoks, sellest, kuidas jõuda 
otsustusõigusega inimeseni ning kuidas süsteemi otsuseid saaks kontrollida, sisuliselt 
vaidlustada ja parandada; tuletab meelde, et inimestel peab alati olema võimalus 
automatiseeritud otsused tühistada; on veendunud, et tarbijaid peaks kaitsma ka õigus TI-
süsteem välja lülitada või seda piirata, kasutades võimaluse korral isikustamist; rõhutab, 
et sellise läbipaistvusraamistiku väljatöötamisel on tähtis proportsionaalsus, et vältida 
tarbetu koormuse tekitamist väikese riskiga kategooriates tegutsevatele idufirmadele ning 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd);

9. rõhutab vajadust tegeleda mõjusalt algoritmilistest süsteemidest tulenevate 
probleemidega ning tagada, et tarbijad omaksid mõjuvõimu ja oleksid nõuetekohaselt 
kaitstud; rõhutab vajadust vaadata kaugemale traditsioonilistest teavitamise ja 
avalikustamise põhimõtetest, millele tarbijaõigustik on rajatud, kuna vaja on tugevamaid 
tarbijaõigusi ja selgeid piiranguid algoritmiliste süsteemide väljatöötamisele ja 
kasutamisele, tagamaks et tehnoloogia aitab kaasa tarbijate elu paremaks muutmisele ja 
areneb viisil, mis austab põhi- ja tarbijaõigusi ning Euroopa väärtusi;

10. on seisukohal, et väärtustundlikku disaini on väga vaja selleks, et luua tarbijatele 
tingimused tehisintellekti laialdaseks sotsiaalseks heakskiitmiseks; on seisukohal, et 
tehisintellekti aluseks peaksid olema õigluse, täpsuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse 
eetilised väärtused, mis selles kontekstis tähendab, et süsteemi tegevus peaks olema 
selline, et see ei tekita ebaõiglaselt kallutatud väljundeid;

11. tuletab meelde, kui oluline on tagada tarbijatele mõjusate õiguskaitsevahendite 
kättesaadavus, ning kutsub liikmesriike ja riiklikke turujärelevalveasutusi üles tagama 
kättesaadavate, taskukohaste, sõltumatute ja mõjusate menetluste ja 
läbivaatamisstruktuuride olemasolu, et tagada kõigi selliste väidete erapooletu 
läbivaatamine inimese poolt, mis on seotud tarbijate õiguste rikkumisega algoritmiliste 
süsteemide kasutamise kaudu, olenemata sellest, kas need pärinevad avaliku või 
erasektori osalejatelt; nõuab tungivalt, et kättesaadavaks tehtaks vaidluste lahendamise ja 
kollektiivse hüvitamise mehhanismid, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ3, et vaidlustada tarbijate õiguste 
rikkumisi põhjustada võiva süsteemi kasutuselevõtmine või jätkuv kasutamine või 
heastada õiguste rikkumine; palub komisjonil tagada, et riikide ja Euroopa tasandi 
tarbijaorganisatsioonidel on piisavalt rahalisi vahendeid, et aidata tarbijatel kasutada oma 
õigust õiguskaitsele juhtudel, kus TI-rakendustel põhinevate otsustega rikutakse tarbijate 
õigusi;

12. rõhutab, et kui algoritmilise süsteemi arendamisel või rakendamisel on lisaks avatud 
hangetele ja avatud lepingustandarditele kasutatud märkimisväärselt ka avalikest 
allikatest pärit vahendeid, võiksid kood, genereeritud andmed (niivõrd kui need ei ole 
isiklikud) ja treenitud mudel olla arendaja nõusolekul vaikimisi avalikud, et tagada 
läbipaistvus, suurendada küberturvalisust ja võimaldada nende taaskasutamist, et 
edendada innovatsiooni; rõhutab, et sellisel viisil on võimalik ära kasutada ühtse turu 

3 COD (2018)0089, avaldamisel.
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kogu potentsiaal, vältides turu killustumist;

Siseturg: tarbijate teavitamine ja teadlikkus
13. rõhutab, kui oluline on tagada kõigi tarbijate, sealhulgas tõrjutud või haavatavas olukorras 

olevate tarbijate, näiteks puuetega inimeste huvide piisav arvessevõtmine ja esindatus ELi 
tulevases õigusraamistikus; märgib, et selleks, et analüüsida algoritmiliste süsteemide 
mõju tarbijatele, võiks andmetele juurdepääsu laiendada asjaomastele osalistele, eelkõige 
sõltumatutele teadlastele, meediale ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele, võimaluse 
korral rakendusliideste (API) kaudu, järgides samal ajal täielikult liidu andmekaitset ja 
eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte ning ärisaladust käsitlevaid õigusakte; tuletab 
meelde, kui oluline on tarbijate harimine, et suurendada nende teadlikkust ja oskusi 
algoritmiliste süsteemidega ümberkäimisel, et kaitsta neid võimalike ohtude eest ja 
kaitsta nende õigusi; on seisukohal, et tehisintellektil, asjade internetil ja muudel 
kujunemisjärgus tehnoloogiatel on tohutu potentsiaal pakkuda tarbijatele võimalusi 
pääseda juurde mitmetele mugavustele, mis lihtsustavad nende igapäevaelu mitmel viisil 
ja võimaldavad paremaid tooteid ja teenuseid, aidates tarbijatel samal ajal saada kasu ka 
paremast turujärelevalvest, tingimusel et jätkuvalt kohaldatakse kõiki kohaldatavaid 
põhimõtteid, tingimusi (sh läbipaistvus ja auditeeritavus) ja eeskirju;

14. rõhutab, kui oluline on saavutada üldise digikirjaoskuse kõrge tase ja koolitada kõrgelt 
kvalifitseeritud spetsialiste selles valdkonnas ning tagada selliste kvalifikatsioonide 
vastastikune tunnustamine kogu liidu piires; rõhutab vajadust arendajatest ja inseneridest 
koosnevate mitmekesiste meeskondade järele, kes töötavad koos peamiste ühiskondlike 
osalejatega, et vältida sooliste ja kultuuriliste eelarvamuste tahtmatut lisamist 
tehisintellekti algoritmidesse, süsteemidesse ja rakendustesse; toetab õppekavade loomist 
ja tegevusi üldsuse teadlikkuse suurendamiseks tehisintellekti ühiskondliku, õigusliku ja 
eetilise mõju kohta;

15. kutsub komisjoni üles edendama ja rahastama sellise inimkeskse tehisintellekti, robootika 
ja seonduva tehnoloogia arendamist, mille abil tegeletakse keskkonna- ja 
kliimaprobleemidega ning mis tagab võrdse juurdepääsu põhiõigustele ja nende 
kasutamise, fiskaal-, hankealaste või muude stiimulite kasutamise kaudu;

16. rõhutab, et tehisintellekt ja algoritmilised süsteemid peaksid olema õiguslikult kooskõlas, 
töökindlad, usaldusväärsed ja sisseprojekteeritud turbega; kutsub komisjoni üles tagama, 
et liidu regulatiivne lähenemine algoritmilistele süsteemidele hõlmaks asjakohaseid 
meetmeid, et võimaldada allutada sellised süsteemid sõltumatule kontrollile ja 
järelevalvele;

Turujärelevalve
17. nõuab, et loodaks Euroopa eksperdikeskus, mis suurendab liidu suutlikkust ja rajaneb 

võimalikult suurel määral olemasolevatel struktuuridel, et edendada algoritmiliste 
süsteemidega seotud teabevahetust liikmesriikide ametiasutuste vahel ning toetada ühtse 
seisukoha kujundamist ühtsel turul, andes liikmesriikide ametiasutustele suuniseid, 
arvamusi ja eksperditeadmisi, jälgides asjakohaste liidu õigusaktide rakendamist, 
käsitledes võimalikke tarbijakaitseküsimusi, määrates kindlaks parimate tavade 
standardid ja andes vajaduse korral soovitusi regulatiivsete meetmete kohta; nõuab lisaks, 
et sidusrühmade organisatsioonid, näiteks tarbijakaitseorganisatsioonid, annaksid sellele 
struktuurile asjakohast nõu, et tagada tarbijate laialdane esindatus; on seisukohal, et 
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algoritmiliste süsteemide ebaproportsionaalse mõju tõttu naistele ja vähemustele peaksid 
sellise struktuuri otsustustasandid olema mitmekesised ja sooliselt tasakaalustatud; 
rõhutab, et liikmesriigid peavad oma riiklike turujärelevalve strateegiate raames töötama 
tehisintellekti jaoks välja riskijuhtimisstrateegiad; 

18. nõuab, et komisjon esitaks ettepaneku andmete jälgitavust tagavate meetmete kohta, 
pidades silmas nii andmete omandamise seaduslikkust kui ka tarbijaõiguste ja põhiõiguste 
kaitset; rõhutab, et seni tuleks algoritmiliste süsteemide arendamisel ja 
kasutuselevõtmisel kasutatavad andmekogumid, algoritmid ja protsessid, sealhulgas 
andmete kogumiseks ja märgistamiseks, dokumenteerida kooskõlas tööstusharu 
standardiga; märgib, et on oluline, et riskihindamise dokumentatsioon, tarkvara 
dokumentatsioon, algoritmid ning tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia poolt 
kasutatavad või loodavad andmekogumid oleksid turujärelevalveasutustele 
kättesaadavad ja selgitatavad, järgides samal ajal liidu õigust ja austades ärisaladusi; 
märgib lisaks, et sellist dokumentatsiooni peaksid säilitama algoritmiliste süsteemide 
arendamise eri etappides osalejad; märgib, et turujärelevalveasutustele tuleks sellega 
seoses anda lisaõigusi; on seisukohal, et kehtivad turujärelevalvet käsitlevad õigusaktid 
võib olla vaja läbi vaadata, et vältida nende aegumist ja tagada, et need vastavad eetiliselt 
tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia esilekerkimisele;

19. nõuab, et iga liikmesriik määraks pädeva riikliku asutuse, kes jälgib algoritmiliste 
süsteemidega seotud sätete kohaldamist, ja rahastaks seda asutust piisavalt; rõhutab 
vajadust suurendada riikide turujärelevalveasutuste suutlikkust, oskusi ja pädevusi 
tehisintellekti valdkonnas, samuti teadmisi tehisintellekti spetsiifilistest riskidest;

20. nõuab liikmesriikide ametiasutuste tugevat koordineerimist ja riikide ametiasutustest 
koosneva algoritmiliste süsteemide Euroopa turujärelevalve nõukogu loomist, et tagada 
tulemuslik järelevalve ja võrdsed tingimused Euroopas ning vältida siseturu killustumist;

21. tunnustab kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma töö väärtuslikke tulemusi, 
eelkõige eetikasuuniseid usaldusväärse tehisintellekti arendamiseks; teeb ettepaneku, et 
see rühm, kuhu kuuluvad akadeemiliste ringkondade, kodanikuühiskonna ja tööstuse 
esindajad ning Euroopa tehisintellekti liit, võiks anda algoritmiliste süsteemide Euroopa 
turujärelevalve nõukogule oskusteavet;

22. märgib, et eelkõige ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingute valdkonnas peaksid süsteemid 
olema kasutajakesksed ja kavandatud viisil, mis võimaldab TI-tooteid või -teenuseid 
kasutada igaühel, olenemata tema vanusest, soost, võimetest või omadustest; märgib, et 
eriti oluline on selle tehnoloogia juurdepääsetavus puuetega inimestele; märgib, et TI-
süsteemidele ei tohiks olla kõigile ühtmoodi sobivat lähenemist ning nende puhul tuleks 
kaaluda universaaldisaini põhimõtteid, mis on suunatud võimalikult paljudele 
kasutajatele, järgides asjakohaseid juurdepääsetavusstandardeid; rõhutab, et see 
võimaldab üksikisikute võrdset juurdepääsu olemasolevale ja kujunemisjärgus 
arvutivahendatud inimtegevusele ja tugitehnoloogiale ning võimaldab neil selles 
aktiivselt osaleda.
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