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MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutavatel siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
parandada siseturu toimimist ühtse 
õigusraamistiku kehtestamisega eeskätt 
tehisintellekti arendamise, turustamise ja 
kasutamise jaoks kooskõlas liidu 
väärtustega. Käesolev määrus on ajendatud 
mitmest kaaluka üldise huvi eesmärgist, 
nagu kõrgetasemeline tervise, ohutuse ja 
põhiõiguste kaitse, ning sellega tahetakse 
tagada tehisintellektil põhinevate kaupade 
ja teenuste vaba piiriülene liikumine, 
vältides seega liikmesriikide kehtestatavaid 
piiranguid tehisintellektisüsteemide 
arendamisele, turustamisele ja 
kasutamisele, kui selleks pole just 
käesoleva määrusega antud selget luba.

(1) Käesoleva määruse eesmärk on 
parandada siseturu toimimist ühtse 
õigusraamistiku kehtestamisega eeskätt 
tehisintellekti arendamise, turustamise ja 
kasutamise jaoks kooskõlas liidu 
põhimõtete ja demokraatlike väärtustega. 
Käesolev määrus on ajendatud mitmest 
kaaluka üldise huvi eesmärgist, nagu 
kõrgetasemeline tervise, ohutuse ja 
põhiõiguste kaitse, ning sellega tahetakse 
tagada tehisintellektil põhinevate kaupade 
ja teenuste vaba piiriülene liikumine, 
vältides seega liikmesriikide kehtestatavaid 
piiranguid tehisintellektisüsteemide 
arendamisele, turustamisele ja 
kasutamisele, kui selleks pole just 
käesoleva määrusega antud selget luba.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Tehisintellekt on kiirelt arenev 
tehnoloogiaharu, mis võib aidata saavutada 
mitmesuguseid majanduslikke ja 
ühiskondlikke hüvesid kõigis 
tööstusharudes ja ühiskondlikes tegevustes. 
Tänu täpsemale prognoosimisele, tegevuse 
ja ressursijaotuse optimeerimisele ning 

(3) Tehisintellekt on kiirelt arenev 
tehnoloogiaharu, mis võib aidata saavutada 
mitmesuguseid majanduslikke ja 
ühiskondlikke hüvesid kõigis 
tööstusharudes ja ühiskondlikes tegevustes, 
kui seda arendatakse kooskõlas 
asjaomaste üldpõhimõtetega vastavalt ELi 
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üksikisikutele ja organisatsioonidele 
kättesaadavate digilahenduste 
personaliseerimisele võib tehisintellekti 
kasutamine anda ettevõtjatele olulise 
konkurentsieelise ning toetada ühiskonna 
ja keskkonna jaoks positiivsete tulemuste 
saavutamist näiteks sellistes valdkondades 
nagu tervishoid, põllumajandus, haridus ja 
koolitus, taristuhaldus, energeetika, 
transport ja logistika, avalikud teenused, 
turvalisus, õigus, ressursi- ja 
energiatõhusus ning kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohanemine.

põhiõiguste harta ja liidu alusväärtustele. 
Tänu täpsemale prognoosimisele, tegevuse 
ja ressursijaotuse optimeerimisele ning 
üksikisikutele ja organisatsioonidele 
kättesaadavate digilahenduste 
personaliseerimisele võib tehisintellekti 
kasutamine anda ettevõtjatele olulise 
konkurentsieelise ning toetada ühiskonna 
ja keskkonna jaoks positiivsete tulemuste 
saavutamist näiteks sellistes valdkondades 
nagu tervishoid, põllumajandus, haridus ja 
koolitus, taristuhaldus, energeetika, 
transport ja logistika, avalikud teenused, 
turvalisus, õigus, ressursi- ja 
energiatõhusus ning kliimamuutuste 
leevendamine ja nendega kohanemine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Samas võib tehisintellekt olenevalt 
konkreetse rakenduse ja kasutuse 
asjaoludest tekitada ka riske ning 
kahjustada avalikke huve ja liidu õigusega 
kaitstud õigusi. Selline kahju võib olla 
varaline või mittevaraline.

(4) Samas võib tehisintellekt olenevalt 
konkreetse rakenduse ja kasutuse 
asjaoludest tekitada ka riske ning 
kahjustada avalikke huve ja liidu õigusega 
kaitstud õigusi. Selline kahju võib olla 
varaline või mittevaraline ning mõjutada 
isikut, isikute rühma või ühiskonda 
tervikuna.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Tuginedes kõrgetasemelise 
tehisintellekti eksperdirühma sätestatud 
seitsmele põhinõudele, on oluline 
märkida, et tehisintellektisüsteemid 
peaksid järgima üldpõhimõtteid, millega 
luuakse kõrgetasemeline raamistik, mis 
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edendab sidusat inimkeskset 
lähenemisviisi eetilisele ja 
usaldusväärsele tehisintellektile kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja liidu 
alusväärtustega, sealhulgas põhiõiguste 
kaitse, inimese toimevõime ja 
inimjärelevalve, tehniline stabiilsus ja 
ohutus, privaatsus ja andmehaldus, 
läbipaistvus, mittediskrimineerimine ja 
õiglus ning ühiskondlik ja 
keskkonnaheaolu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et tagada järjekindel ja 
kõrgetasemeline avalike huvide kaitse 
tervishoiu, ohutuse ja põhiõiguste vallas, 
tuleks kõigi suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide jaoks kehtestada 
ühised normatiivsed standardid. Need 
standardid peaksid olema kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga 
(edaspidi „põhiõiguste harta“) ning ühtlasi 
peaksid need olema mittediskrimineerivad 
ja kooskõlas liidu rahvusvaheliste 
kaubanduskohustustega.

(13) Selleks et tagada järjekindel ja 
kõrgetasemeline avalike huvide kaitse 
tervishoiu, ohutuse, põhiõiguste ja 
keskkonna vallas, tuleks kõigi suure 
riskiga tehisintellektisüsteemide jaoks 
kehtestada ühised normatiivsed standardid. 
Need standardid peaksid olema kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga 
(edaspidi „põhiõiguste harta“), Euroopa 
rohelise kokkuleppega (edaspidi „roheline 
kokkulepe“) ja liidu digiõiguste 
ühisdeklaratsiooniga (edaspidi 
„deklaratsioon“) ning ühtlasi peaksid need 
olema mittediskrimineerivad ja kooskõlas 
liidu rahvusvaheliste kohustustega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14a) Et käesolev määrus oleks 
tulemuslik, on oluline tegeleda digilõhe 
probleemiga, ning seetõttu peaks sellega 
kaasnema haridus-, koolitus- ja 
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teadlikkuse poliitika seoses nende 
tehnoloogiatega, mis tagavad 
tehisintellektipädevuse piisava taseme.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14b) Tehisintellektipädevus tähendab 
oskusi, teadmisi ja arusaamist, mis 
võimaldavad pakkujatel, kasutajatel ja 
mõjutatud isikutel, võttes arvesse nende 
käesolevas määruses sätestatud õigusi ja 
kohustusi, tehisintellekti süsteeme 
teadlikult juurutada ja suurendada 
teadlikkust tehisintellekti võimalustest ja 
riskidest ning võimalikust kahjust, mida 
see võib põhjustada, ning sellega 
edendada tehisintellekti demokraatlikku 
kontrolli. Tehisintellektipädevus ei tohiks 
piirduda vahendite ja tehnoloogia 
tundmaõppimisega, vaid selle eesmärk 
peaks olema ka anda pakkujatele ja 
kasutajatele mõisted ja oskused, mida on 
vaja käesoleva määruse järgimise ja 
jõustamise tagamiseks. Seetõttu on vaja, 
et komisjon, liikmesriigid ning 
tehisintellektisüsteemide pakkujad ja 
kasutajad edendaksid koostöös kõigi 
asjaomaste sidusrühmadega 
tehisintellektipädevuse piisava taseme 
arendamist kõigis ühiskonnasektorites 
igas vanuses inimeste, sealhulgas naiste 
ja tütarlaste jaoks, ning et selles 
valdkonnas tehtavaid edusamme jälgitaks 
tähelepanelikult.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Lisaks sellele, et tehisintellektil on 
mitmeid kasulikke rakendusvõimalusi, on 
seda tehnoloogiat võimalik ka kurjasti 
kasutada ning luua uudseid ja võimsaid 
manipuleerimise, ärakasutamise ja 
sotsiaalse kontrolli vahendeid. Sellised 
kasutusviisid on eriti kahjulikud ning 
tuleks ära keelata, sest need on vastuolus 
selliste liidu väärtustega nagu 
inimväärikuse austamine, vabadust, 
võrdsus, demokraatia ja õigusriik ning liidu 
põhiõigustega, kaasa arvatud õigusega 
mittediskrimineerimisele, andmekaitsele ja 
privaatsusele, aga ka lapse õigustega.

(15) Lisaks sellele, et tehisintellektil on 
mitmeid kasulikke rakendusvõimalusi, on 
seda tehnoloogiat võimalik ka kurjasti 
kasutada ning luua uudseid ja võimsaid 
manipuleerimise, ärakasutamise ja 
sotsiaalse kontrolli vahendeid. Sellised 
kasutusviisid on eriti kahjulikud ning 
tuleks ära keelata, sest need on vastuolus 
selliste liidu väärtustega nagu 
inimväärikuse austamine, vabadust, 
võrdsus, demokraatia ja õigusriik ning liidu 
põhiõigustega, kaasa arvatud õigusega 
mittediskrimineerimisele, andmekaitsele ja 
privaatsusele, soolisele võrdõiguslikkusele, 
aga ka lapse õigustega.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Keelata tuleks selliste 
tehisintellektisüsteemide turule laskmine, 
kasutusele võtmine ja kasutamine, mille 
eesmärk on moonutada inimeste käitumist 
ja millega võib tõenäoliselt põhjustada 
füüsilist või psühholoogilist kahju. Sellistes 
tehisintellektisüsteemides kasutatakse 
alalävisele tajule suunatud elemente, mida 
inimesed ei suuda tajuda, või kasutatakse 
ära laste haavatavust ja inimeste vanusest 
või füüsilisest või vaimsest võimetusest 
tulenevaid nõrku kohti. Selle eesmärk on 
oluliselt moonutada inimese käitumist 
viisil, mis kahjustab või tõenäoliselt 
kahjustab seda või mõnd teist isikut. Sellist 
eesmärki ei saa eeldada, kui inimese 
käitumist moonutavad 
tehisintellektisüsteemivälised tegurid, mis 
ei ole pakkuja või kasutaja kontrolli all. 
Selline keeld ei tohiks takistada 
kõnealuseid tehisintellektisüsteeme 
käsitlevaid õiguspärastel eesmärkidel 

(16) Keelata tuleks selliste 
tehisintellektisüsteemide turule laskmine, 
kasutusele võtmine ja kasutamine, mille 
eesmärk on moonutada inimeste käitumist 
ja millega võib tõenäoliselt põhjustada 
füüsilist või psühholoogilist kahju. Sellistes 
tehisintellektisüsteemides kasutatakse 
alalävisele tajule suunatud elemente, mida 
inimesed ei suuda tajuda, või kasutatakse 
ära laste haavatavust ja inimeste vanusest 
või füüsilisest või vaimsest võimetusest 
tulenevaid nõrku kohti. Selle eesmärk on 
oluliselt moonutada inimese käitumist 
viisil, mis kahjustab või tõenäoliselt 
kahjustab seda või mõnd teist isikut. Sellist 
eesmärki ei saa eeldada, kui inimese 
käitumist moonutavad 
tehisintellektisüsteemivälised tegurid, mis 
ei ole pakkuja või kasutaja kontrolli all. 
Selline keeld ei tohiks takistada 
kõnealuseid tehisintellektisüsteeme 
käsitlevaid õiguspärastel eesmärkidel 
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tehtavaid teadusuuringuid, kui selliste 
teadusuuringute puhul pole tegemist 
tehisintellektisüsteemi kasutamisega 
inimeste ja masinate vahelistes suhetes 
viisil, mis seab inimesed ohtu, ning kui 
selliseid teadusuuringuid tehakse kooskõlas 
teadusuuringute tunnustatud 
eetikanormidega.

tehtavaid teadusuuringuid, kui selliste 
teadusuuringute puhul pole tegemist 
tehisintellektisüsteemi kasutamisega 
inimeste ja masinate vahelistes 
järelevalveta suhetes viisil, mis seab 
inimesed ohtu, ning kui selliseid 
teadusuuringuid tehakse kooskõlas 
teadusuuringute tunnustatud 
eetikanormidega. Vajaduse korral ja 
käesoleva määruse kohaselt peaksid 
liikmesriigid võtma kasutusele uued 
paindlikkusmeetmed, et edendada 
teadusuuringuid ja seeläbi Euroopa 
innovatsioonisuutlikkust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Tehisintellektisüsteemid võivad 
kahjustada inimeste tervist ja ohutust, eriti 
juhul, kui sellised süsteemid on toodete 
komponendid. Kooskõlas liidu 
ühtlustamisõigusaktide eesmärkidega 
hõlbustada toodete vaba liikumist siseturul 
ja tagada, et siseturule saabuvad ainult 
ohutud ja muul viisil nõuetele vastavad 
tooted, on oluline tõhusalt ära hoida ja 
leevendada riske, mille toode kui tervik 
võib põhjustada oma digitaalsete 
komponentide, sh tehisintellektisüsteemide 
tõttu. Näiteks üha autonoomsemad robotid 
peaksid suutma ohutult töötada ja täita oma 
ülesandeid keerukates keskkondades, seda 
nii tootmise kui ka isikliku abi ja hoolduse 
valdkonnas. Sama moodi peaksid 
usaldusväärsed ja täpsed olema 
tervishoiusektoris kasutatavad üha 
keerulisemad diagnostikasüsteemid ja 
inimeste otsuseid toetavad süsteemid, sest 
seal on tegemist elu ja tervise seisukohast 
eriti oluliste otsustega. 
Tehisintellektisüsteemi liigitamisel suure 
riskiga tehisintellektisüsteemiks on eriti 
oluline see, kui ulatuslik on 

(28) Tehisintellektisüsteemid võivad 
kahjustada inimeste tervist ja ohutust, eriti 
juhul, kui sellised süsteemid on toodete 
komponendid. Kooskõlas liidu 
ühtlustamisõigusaktide eesmärkidega 
hõlbustada toodete vaba liikumist siseturul 
ja tagada, et siseturule saabuvad ainult 
ohutud ja muul viisil nõuetele vastavad 
tooted, on oluline tõhusalt ära hoida ja 
leevendada riske, mille toode kui tervik 
võib põhjustada oma digitaalsete 
komponentide, sh tehisintellektisüsteemide 
tõttu. Näiteks üha autonoomsemad robotid 
peaksid suutma ohutult töötada ja täita oma 
ülesandeid keerukates keskkondades, seda 
nii tootmise kui ka isikliku abi ja hoolduse 
valdkonnas. Sama moodi peaksid 
usaldusväärsed ja täpsed olema 
tervishoiusektoris kasutatavad üha 
keerulisemad diagnostikasüsteemid ja 
inimeste otsuseid toetavad süsteemid, sest 
seal on tegemist elu ja tervise seisukohast 
eriti oluliste otsustega. 
Tehisintellektisüsteemi liigitamisel suure 
riskiga tehisintellektisüsteemiks on eriti 
oluline see, kui ulatuslik on 
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tehisintellektisüsteemi kahjulik mõju 
põhiõiguste hartaga kaitstud põhiõigustele. 
Nende õiguste hulka kuuluvad õigus 
inimväärikusele, era- ja perekonnaelu 
austamine, isikuandmete kaitse, väljendus- 
ja teabevabadus, kogunemis- ja 
ühinemisvabadus, mittediskrimineerimine, 
tarbijakaitse, töötajate õigused, puuetega 
inimeste õigused, õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele, õigus kaitsele, 
süütuse presumptsioon ja õigus heale 
haldusele. Lisaks nimetatud õigustele on 
oluline rõhutada, et lastel on eraldi 
õigused, mis on sätestatud ELi harta 
artiklis 24 ja ÜRO lapse õiguste 
konventsioonis (mida on põhjalikumalt 
käsitletud ÜRO lapse õiguste komitee 
üldises märkuses nr 25 digikeskkonna 
kohta), kusjuures mõlema dokumendi 
kohaselt tuleb arvesse võtta laste 
haavatavust ja näha ette nende heaoluks 
vajalik kaitse ja hoolitsus. Hinnates, kui 
tõsist kahju võib tehisintellektisüsteem 
põhjustada, muu hulgas inimeste tervise ja 
ohutuse vallas, tuleks kaaluda ka 
põhiõiguste hartas sätestatud ja liidu 
põhimõtetega rakendatud põhiõigust 
kõrgetasemelisele keskkonnakaitsele.

tehisintellektisüsteemi kahjulik mõju 
põhiõiguste hartaga kaitstud põhiõigustele. 
Nende õiguste hulka kuuluvad õigus 
inimväärikusele, era- ja perekonnaelu 
austamine, isikuandmete kaitse, väljendus- 
ja teabevabadus, kogunemis- ja 
ühinemisvabadus, mittediskrimineerimine, 
haridus, tarbijakaitse, töötajate õigused, 
sooline võrdõiguslikkus, puuetega 
inimeste õigused, õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele, õigus kaitsele, 
süütuse presumptsioon ja õigus heale 
haldusele, õigus intellektuaalomandi 
kaitsele ja kultuuriline mitmekesisus. 
Lisaks nimetatud õigustele on oluline 
rõhutada, et lastel on eraldi õigused, mis on 
sätestatud ELi harta artiklis 24 ja ÜRO 
lapse õiguste konventsioonis (mida on 
põhjalikumalt käsitletud ÜRO lapse 
õiguste komitee üldises märkuses nr 25 
digikeskkonna kohta), kusjuures mõlema 
dokumendi kohaselt tuleb arvesse võtta 
laste haavatavust ja näha ette nende 
heaoluks vajalik kaitse ja hoolitsus. 
Hinnates, kui tõsist kahju võib 
tehisintellektisüsteem põhjustada, muu 
hulgas inimeste tervise ja ohutuse vallas, 
tuleks kaaluda ka põhiõiguste hartas 
sätestatud ja liidu põhimõtetega rakendatud 
põhiõigust kõrgetasemelisele 
keskkonnakaitsele.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47a) Sellised tehisintellektiga seotud 
otsuste tegemise läbipaistvuse ja 
selgitatavuse nõuded peaksid samuti 
aitama võidelda digitaalse asümmeetria ja 
üksikisikutele suunatud petuskeemide 
hoiatava mõju ja nende teadliku 
nõusolekuga.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48a) Inimjärelevalve eesmärk on täita 
inimkeskseid eesmärke. Isikutele, kellele 
on määratud inimjärelevalve ülesanne, 
tuleks tagada piisav haridus ja koolitus 
tehisintellektisüsteemi toimimise, selle 
mõjutamis- või otsustusvõime ja kahjuliku 
mõju kohta, mida see võib põhjustada, 
eelkõige põhiõigustele, ning selle 
esinemise tõenäosuse kohta. Nende 
isikute määramise eest vastutavad isikud 
peaksid neile tagama vajaliku personali ja 
psühholoogilise toe ning volitused selle 
ülesande täitmiseks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57a) Tehisintellektisüsteeme, mis on 
turule lastud, kuid mis vajavad täiendavat 
treenimist või mudeli kasutamist, mida 
pakkuja ei paku, tuleks käsitada 
üldotstarbelise tehisintellektisüsteemina. 
Kõnealuste süsteemide treenimist pärast 
nende turule laskmist tuleks käsitada kui 
nende kohandamist konkreetsele 
eesmärgile.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57b) Avatud lähtekoodiga tarkvara 
litsentsid võimaldavad kasutajatel 
tarkvara vabalt kasutada, kopeerida, 
levitada, uurida, muuta ja täiustada. 
Vaikimisi paneb avatud lähtekoodiga 
tarkvara sellisel viisil vastutuse 
kasutajale, samas juhul, kui pakkuja 
pakub avatud lähtekoodiga tarkvara 
kaubanduslikult tarkvara kui teenuse 
(SaaS) või professionaalsete teenuste 
mudeli alusel, võib vastutus jääda 
kasutaja asemel pakkujale. Euroopa 
Komisjoni uuringud näitavad, et avatud 
lähtekoodiga tarkvara annab Euroopa 
Liidu SKPsse 65–95 miljardit eurot ja 
pakub liidu majandusele 
märkimisväärseid kasvuvõimalusi. Avatud 
lähtekoodiga pakkujatel peaks olema 
võimalik võtta tehisintellektisüsteemide 
puhul kasutusele sama majandusmudel. 
Seega ei tohiks käesoleva määruse sätteid 
kohaldada avatud lähtekoodiga 
tehisintellektisüsteemide suhtes enne, kui 
need süsteemid on kasutusele võetud. 
Tagamaks, et tehisintellektisüsteeme ei 
saa kasutusele võtta ilma käesolevat 
määrust järgimata, tuleks avatud 
lähtekoodiga tehisintellektisüsteemi 
kasutuselevõtmisel pakkujatega seotud 
kohustused üle anda süsteemi kasutusele 
võtvale isikule.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 73

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(73) Innovatsiooni edendamiseks ja 
kaitsmiseks on oluline pöörata erilist 
tähelepanu väikepakkujate ja 
tehisintellektisüsteemide kasutajate 
huvidele. Liikmesriigid peaksid selle 
eesmärgi nimel välja töötama nimetatud 

(73) Innovatsiooni edendamiseks ja 
kaitsmiseks on oluline pöörata erilist 
tähelepanu väikepakkujate ja 
tehisintellektisüsteemide kasutajate 
huvidele. Liikmesriigid peaksid selle 
eesmärgi nimel välja töötama nimetatud 
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operaatoritele suunatud algatusi, muu 
hulgas teadlikkuse suurendamise ja teabe 
edastamise teemal. Ühtlasi tuleb 
väikepakkujate konkreetsete huvide ja 
vajadustega arvestada, kui teavitatud 
asutused panevad paika vastavushindamise 
tasud. Kohustusliku dokumentatsiooni ja 
ametiasutustega suhtlemisega seotud 
tõlkekulud võivad osutuda pakkujate ja 
muude operaatorite jaoks 
märkimisväärseks, eriti juhul, kui tegemist 
on väiksemate ettevõtjatega. Liikmesriigid 
peaksid võimaluse korral tagama, et üks 
nende poolt asjaomaste pakkujate 
dokumentatsiooni ja operaatoritega 
suhtlemise jaoks kindlaks määratud ja neile 
vastuvõetavatest keeltest on keel, mis on 
üldjoontes arusaadav võimalikult suurele 
arvule piiriülestele kasutajatele.

operaatoritele suunatud algatusi, muu 
hulgas tehisintellektipädevuse, teadlikkuse 
suurendamise ja teabe edastamise teemal. 
Ühtlasi tuleb väikepakkujate konkreetsete 
huvide ja vajadustega arvestada, kui 
teavitatud asutused panevad paika 
vastavushindamise tasud. Kohustusliku 
dokumentatsiooni ja ametiasutustega 
suhtlemisega seotud tõlkekulud võivad 
osutuda pakkujate ja muude operaatorite 
jaoks märkimisväärseks, eriti juhul, kui 
tegemist on väiksemate ettevõtjatega. 
Liikmesriigid peaksid võimaluse korral 
tagama, et üks nende poolt asjaomaste 
pakkujate dokumentatsiooni ja 
operaatoritega suhtlemise jaoks kindlaks 
määratud ja neile vastuvõetavatest keeltest 
on keel, mis on üldjoontes arusaadav 
võimalikult suurele arvule piiriülestele 
kasutajatele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76) Et hõlbustada käesoleva määruse 
sujuvat, tulemuslikku ja ühtset 
rakendamist, tuleks luua Euroopa 
tehisintellekti nõukoda. Nõukoda peaks 
vastutama mitmesuguste nõustamisalaste 
ülesannete eest, sh arvamuste, soovituste, 
nõuannete või juhendite väljaandmine 
käesoleva määruse rakendamisega seotud 
küsimustes, muu hulgas tehniliste 
kirjelduste või olemasolevate standardite 
kohta, mis puudutavad käesoleva 
määrusega kehtestatud nõudeid, ning 
komisjonile nõu ja abi andmine 
konkreetsetes tehisintellektiga seotud 
küsimustes.

(76) Killustumise vältimiseks ja ühtse 
turu optimaalse toimimise tagamiseks on 
oluline tagada käesoleva määruse 
tulemuslik ja ühtne rakendamine. Selleks 
tuleks luua Euroopa tehisintellekti 
nõukoda, kellele tuleks usaldada 
mitmesugused nõustamisalased 
ülesanded, sh arvamuste, soovituste, 
nõuannete või juhendite väljaandmine 
käesoleva määruse rakendamisega seotud 
küsimustes, muu hulgas tehniliste 
kirjelduste või olemasolevate standardite 
kohta, mis puudutavad käesoleva 
määrusega kehtestatud nõudeid, ning 
komisjonile nõu ja abi andmine 
konkreetsetes tehisintellektiga seotud 
küsimustes. Selline lahendus ei pruugi 
siiski osutuda piisavaks, et tagada 
täielikult sidus piiriülene tegevus, ning 
seetõttu tuleks [kolme aasta jooksul pärast 
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käesoleva määruse kohaldamise 
alguskuupäeva] komisjonilt nõuda, et ta 
kaaluks, kas ELi ameti loomine on 
vajalik, et tagada käesoleva määruse 
järjepidev kohaldamine liidu tasandil.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 76 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(76a) Komisjon peaks uuesti 
moodustama kõrgetasemelise 
eksperdirühma või samalaadse organi 
uue ja tasakaalustatud koosseisuga, kuhu 
kuuluks võrdne arv eksperte VKEdest ja 
idufirmadest, suurettevõtjatest, 
akadeemilistest ja teadusringkondadest, 
sotsiaalpartneritest ning 
kodanikuühiskonnast. See uus 
usaldusväärse tehisintellekti 
kõrgetasemeline eksperdirühm ei peaks 
toimima mitte ainult komisjoni, vaid ka 
nõukoja nõuandeorganina. Vähemalt 
kord kvartalis peab uuel usaldusväärse 
tehisintellekti kõrgetasemelisel 
eksperdirühmal olema võimalus jagada 
nõukojaga erakorralisel kohtumisel oma 
praktilisi ja tehnilisi teadmisi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 77

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(77) Liikmesriikidel on käesoleva 
määruse kohaldamisel ja täitmise tagamisel 
tähtis roll. Seoses sellega peaks iga 
liikmesriik määrama ühe või mitu riigi 
pädevat asutust tegelema käesoleva 
määruse kohaldamise ja rakendamise 
järelevalvega. Selleks, et suurendada 

(77) Liikmesriikidel on käesoleva 
määruse kohaldamisel ja täitmise tagamisel 
tähtis roll. Seoses sellega peaks iga 
liikmesriik määrama ühe või mitu riigi 
pädevat asutust tegelema käesoleva 
määruse kohaldamise ja rakendamise 
järelevalvega. Selleks, et suurendada 
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liikmesriikide töökorralduse tõhusust ja 
luua ametlik kontaktpunkt suhtlemiseks 
üldsuse ja muude vastaspooltega 
liikmesriigi ja liidu tasandil, tuleks igas 
liikmesriigis määrata üks riigi ametiasutus 
riigi järelevalveasutuseks.

liikmesriikide töökorralduse tõhusust ja 
luua ametlik kontaktpunkt suhtlemiseks 
üldsuse ja muude vastaspooltega 
liikmesriigi ja liidu tasandil, tuleks igas 
liikmesriigis määrata üks riigi ametiasutus 
riigi järelevalveasutuseks. Käesoleva 
määruse järjepideva ja sidusa 
rakendamise hõlbustamiseks peaksid 
riiklikud järelevalveasutused tegema 
sisulist ja korrapärast koostööd mitte 
ainult nõukojaga, vaid ka omavahel, et 
edendada asjakohase teabe ja parimate 
tavade vahetamist. Sellega seoses ja võttes 
arvesse, et tehisintellekti ekspertide 
praegust nappust arvestades võib olla 
keeruline tagada riiklikul tasandil 
järelevalveasutustele nende ülesannete 
täitmiseks piisavad inimressursid, 
soovitatakse liikmesriikidel tungivalt 
kaaluda võimalust luua piiriüleseid 
üksusi, et tagada ühine järelevalve 
käesoleva määruse rakendamise üle.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(80a) Füüsilistel või juriidilistel isikutel, 
keda mõjutavad tehisintellektisüsteemide 
tehtud otsused, millel on õiguslikud 
tagajärjed, mis avaldavad kahjulikku 
mõju nende tervisele, ohutusele, 
põhiõigustele, sotsiaal-majanduslikule 
heaolule või muudele käesolevas 
määruses sätestatud kohustustest 
tulenevatele õigustele, peaks olema õigus 
saada selgitust selle otsuse kohta. Selline 
selgitus tuleb esitada mõjutatud isikutele 
ning seetõttu peaksid pakkujad ja 
kasutajad sellise selgituse esitamisel 
võtma nõuetekohaselt arvesse, et keskmise 
tarbija või kodaniku oskuste ja teadmiste 
tase tehisintellektisüsteemide kohta on 
piiratud ja palju madalam kui nende endi 
tase. Teisest küljest ei suuda mõned 
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tehisintellektisüsteemid oma otsuseid 
esialgsetest sisendandmetest laiemalt 
selgitada. Kui tehisintellektisüsteemidelt 
nõutakse selgitust ja seda ei saa teha, 
tuleks selgelt märkida, et selgitust ei ole 
võimalik esitada. Seda peaksid arvesse 
võtma kõik haldus-, muud kui haldus- või 
kohtuasutused, kes tegelevad mõjutatud 
isikute kaebustega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 85

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(85) Tagamaks, et õigusraamistikku 
saab vajaduse korral kohandada, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290, et muuta I lisas osutatud 
meetodeid ja lähenemisviise 
tehisintellektisüsteemide defineerimiseks, 
II lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusakte, 
III lisas loetletud suure riskiga 
tehisintellektisüsteeme, IV lisas loetletud 
tehnilist dokumentatsiooni käsitlevaid 
sätteid, V lisas esitatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni sisu, VI ja VII lisas 
esitatud vastavushindamismenetlusi 
käsitlevaid sätteid ja sätteid, millega 
pannakse paika need suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid, mille suhtes tuleks 
kohaldada kvaliteedijuhtimissüsteemi ja 
tehnilise dokumentatsiooni hindamisel 
põhinevat vastavushindamist. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes58 sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

(85) Tagamaks, et õigusraamistikku 
saab vajaduse korral kohandada, tuleks 
komisjonile delegeerida õigus võtta vastu 
õigusakte kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikliga 290, et muuta I lisas osutatud 
meetodeid ja lähenemisviise 
tehisintellektisüsteemide defineerimiseks, 
II lisas loetletud liidu ühtlustamisõigusakte, 
III lisas loetletud suure riskiga 
tehisintellektisüsteeme, IV lisas loetletud 
tehnilist dokumentatsiooni käsitlevaid 
sätteid, V lisas esitatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni sisu, VI ja VII lisas 
esitatud vastavushindamismenetlusi 
käsitlevaid sätteid ja sätteid, millega 
pannakse paika need suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid, mille suhtes tuleks 
kohaldada kvaliteedijuhtimissüsteemi ja 
tehnilise dokumentatsiooni hindamisel 
põhinevat vastavushindamist. On eriti 
oluline, et komisjon korraldaks 
ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 
toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes58 sätestatud 
põhimõtetega. Konsultatsioonidel peaksid 
osalema tasakaalupõhimõttel valitud 
sidusrühmad, sealhulgas 
tarbijaorganisatsioonid, mõjutatud isikuid 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=ET#footnote59
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liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

esindavad ühendused, eri sektorite ja eri 
suurusega ettevõtjate esindajad, 
ametiühingud ning teadlased. Eelkõige 
selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises võrdne osalemine, 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 
dokumendid liikmesriikide ekspertidega 
samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 
juurdepääs komisjoni eksperdirühmade 
koosolekutele, millel arutatakse 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 86 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(86a) Kuna tehnoloogia areneb kiiresti 
ja suure riskiga tehisintellektisüsteemide 
hindamiseks on vaja tehnilisi 
eksperditeadmisi, tuleks komisjonile 
delegeeritud volitusi ja rakendamisvolitusi 
kasutada võimalikult paindlikult. 
Komisjon peaks III lisa korrapäraselt ja 
põhjendamatu viivituseta läbi vaatama, 
konsulteerides samal ajal asjaomaste 
sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ühtlustatud õigusnormid, mis 
reguleerivad tehisintellektisüsteemide 
turule laskmist, kasutusele võtmist ja 
kasutamist liidus;

(a) ühtlustatud õigusnormid, mis 
reguleerivad inimkesksete ja 
usaldusväärsete tehisintellektisüsteemide 
väljatöötamist, turule laskmist, kasutusele 
võtmist ja kasutamist liidus kooskõlas 
demokraatlike väärtustega;

Muudatusettepanek 23
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ühtlustatud läbipaistvusnormid 
füüsiliste isikutega suhtlemiseks mõeldud 
tehisintellektisüsteemide, emotsioonide 
tuvastamise süsteemide ja biomeetrilise 
kategooriatesse jaotamise süsteemide ning 
pildi-, audio- või videosisu loomiseks või 
töötlemiseks kasutatavate 
tehisintellektisüsteemide jaoks;

(d) ühtlustatud läbipaistvusnormid 
teatavate tehisintellektisüsteemide jaoks;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) turuseire ja -järelevalve normid. (e) juhtimise, turuseire, 
turujärelevalve ja täitmise tagamise 
normid;

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) avalike huvide, näiteks tervise, 
ohutuse, põhiõiguste ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse tehisintellekti 
põhjustatud võimaliku kahju eest;

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eb) innovatsiooni toetavad meetmed, 
mis keskenduvad eelkõige VKEdele ja 
idufirmadele, sealhulgas, kuid mitte 
üksnes, regulatsiooni testkeskkondade 
loomine ning sihipärased meetmed 
VKEde ja idufirmade regulatiivse 
koormuse vähendamiseks;

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt e c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ec) sätted, mis käsitlevad sõltumatu 
Euroopa tehisintellekti nõukoja asutamist 
ja selle tegevust, mis toetab käesoleva 
määruse jõustamist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liidus asuvad 
tehisintellektisüsteemide kasutajad;

(b) liidus asuvad või asutatud 
tehisintellektisüsteemide kasutajad;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kolmandates riikides asuvad 
tehisintellektisüsteemide pakkujad ja 
kasutajad, kui süsteemi väljundit 
kasutatakse liidus.

(c) kolmandates riikides asuvad 
tehisintellektisüsteemide pakkujad ja 
kasutajad, kui süsteemi väljundit, st 
prognoose, soovitusi või otsuseid, mis 
mõjutavad keskkonda, millega süsteem 
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suhtleb, kasutatakse liidus ja see seab ohtu 
liidus füüsiliselt viibivate füüsiliste isikute 
tervise, ohutuse või põhiõigused, kui 
pakkuja või kasutaja on sellist kasutamist 
lubanud, on sellest teadlik või võib seda 
põhjendatult eeldada;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) tehisintellektisüsteemide 
importijad, turustajad ja pakkujate 
volitatud esindajad;

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide suhtes, mis on 
toodete või süsteemide turvakomponendid 
või mis on ise tooted või süsteemid, mis 
kuuluvad järgmiste õigusaktide 
kohaldamisalasse, kohaldatakse üksnes 
käesoleva määruse artiklit 84:

2. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide suhtes, mis on 
toodete või süsteemide turvakomponendid 
või mis on ise tooted või süsteemid ja mis 
kuuluvad II lisa B jaos loetletud 
õigusaktide kohaldamisalasse, 
kohaldatakse üksnes käesoleva määruse 
artiklit 84.

(a) määrus (EÜ) nr 300/2008;
(b) määrus (EL) nr 167/2013;
(c) määrus (EL) nr 168/2013;
(d) direktiiv 2014/90/EL;
(e) direktiiv (EL) 2016/797;
(f) määrus (EL) 2018/858;
(g) määrus (EL) 2018/1139;
(h) määrus (EL) 2019/2144.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevat määrust ei kohaldata 
tehisintellektisüsteemide suhtes, mis on 
välja töötatud või mida kasutatakse 
üksnes sõjalisel otstarbel.

välja jäetud

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Käesolev määrus ei mõjuta 
tehisintellektisüsteemiga seotud teadus-, 
testimis- ja arendustegevust enne selle 
süsteemi turule laskmist või kasutusele 
võtmist, tingimusel et selle tegevuse puhul 
järgitakse põhiõigusi ja kohaldatavat liidu 
õigust. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks see erand. 
Nõukoda annab suuniseid teadus- ja 
arendustegevuse juhtimiseks vastavalt 
artikli 56 lõike 2 punktile cc, mille 
eesmärk on ka koordineerida seda, kuidas 
komisjon ja riiklikud järelevalveasutused 
kõnealuse erandi kehtestavad.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Käesoleva määruse III jaotist ei 
kohaldata tehisintellektisüsteemide 
suhtes, mida kasutatakse rangelt 
ettevõtjatevahelises keskkonnas, 
tingimusel et need süsteemid ei ohusta 
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keskkonda, tervist või ohutust ega avalda 
negatiivset mõju põhiõigustele.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Käesolevat määrust ei kohaldata 
avatud lähtekoodiga 
tehisintellektisüsteemide suhtes enne, kui 
need süsteemid võetakse kasutusele või 
tehakse turul kättesaadavaks tasu eest, 
olenemata sellest, kas see tasu saadakse 
tehisintellektisüsteemi enda, 
tehisintellektisüsteemi kui teenuse 
pakkumise või tehisintellektisüsteemile 
kui teenusele tehnilise toe pakkumise eest.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a) „üldotstarbeline 
tehisintellektisüsteem“ – 
tehisintellektisüsteem, mis olenemata 
viisist, kuidas see turule lastakse või 
kasutusele võetakse, sealhulgas avatud 
lähtekoodiga tarkvarana, on pakkuja 
poolt mõeldud täitma üldkohaldatavaid 
funktsioone, nagu kujutise või kõne 
tuvastus, audio või video loomine, 
mustrite tuvastamine, küsimustele 
vastamine, tõlkimine või muud; 
üldotstarbeline tehisintellektisüsteem on 
kasutatav mitmesugustes kontekstides ja 
integreeritav paljudesse teistesse 
tehisintellektisüsteemidesse;

Muudatusettepanek 37
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b) „avatud lähtekoodiga 
tehisintellektisüsteemid“ – 
tehisintellektisüsteemid, sealhulgas test- 
ja treeningandmed, või treenitud mudelid, 
mida levitatakse avatud litsentside alusel.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „pakkuja“ – füüsiline või juriidiline 
isik, ametiasutus, ametkond või muu organ, 
kes töötab välja tehisintellektisüsteemi või 
laseb tehisintellektisüsteemi välja töötada, 
et see turule lasta või kasutusele võtta oma 
nime või kaubamärgi all kas tasu eest või 
tasuta;

(2) „pakkuja“ – füüsiline või juriidiline 
isik, ametiasutus, ametkond või muu organ, 
kes töötab välja tehisintellektisüsteemi või 
laseb tehisintellektisüsteemi välja töötada, 
et see turule lasta või kasutusele võtta oma 
nime või kaubamärgi all kas tasu eest või 
tasuta või kes kohandab üldotstarbelisi 
tehisintellektisüsteeme konkreetseks 
sihtotstarbeks;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4a) „mõjutatud isik“ – füüsiline isik 
või isikute rühm, kes on 
tehisintellektisüsteemi subjekt või keda 
see mõjutab;

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 43
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) „riigi pädev asutus“ – riiklik 
järelevalveasutus, teavitav asutus ja 
turujärelevalveasutus;

välja jäetud

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

44a) „tehisintellektipädevus“ – 
tehisintellektisüsteemidega seotud 
oskused, teadmised ja arusaamine, mis on 
vajalikud käesoleva määruse järgimiseks 
ja jõustamiseks.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Kõigi tehisintellektisüsteemide suhtes 

kohaldatavad üldpõhimõtted
1. Kõik tehisintellekti operaatorid 
järgivad järgmisi üldpõhimõtteid, millega 
luuakse kõrgetasemeline raamistik, mis 
edendab sidusat inimkeskset Euroopa 
lähenemisviisi eetilisele ja 
usaldusväärsele tehisintellektile, mis on 
täielikult kooskõlas harta ja liidu 
alusväärtustega:
• „inimese toimevõime ja inimjärelevalve“ 
tähendab, et tehisintellektisüsteeme 
arendatakse ja kasutatakse vahendina, 
mis teenib inimesi, austab inimväärikust 
ja isiklikku sõltumatust ning toimib viisil, 
mille üle inimesed saavad nõuetekohaselt 
kontrolli ja järelevalvet teostada; 
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• „tehniline töökindlus ja ohutus“ 
tähendab, et tehisintellektisüsteeme 
arendatakse ja kasutatakse viisil, mis 
minimeerib soovimatu ja ootamatu kahju, 
tagades ka nende töökindluse soovimatute 
probleemide korral ning vastupidavuse 
katsetele muuta tehisintellektisüsteemi 
kasutust või toimivust, et pahatahtlikud 
kolmandad isikud saaksid neid 
ebaseaduslikult kasutada; 
• „privaatsus ja andmehaldus“ tähendab, 
et tehisintellektisüsteeme arendatakse ja 
kasutatakse kooskõlas kehtivate 
privaatsus- ja andmekaitse eeskirjadega 
ning andmetöötlus vastab kõrgetele 
kvaliteedi ja tervikluse standarditele; 
• „läbipaistvus“ tähendab, et 
tehisintellektisüsteeme arendatakse ja 
kasutatakse viisil, mis võimaldab 
asjakohast jälgitavust ja selgitatavust, 
andes samal ajal inimestele teada, et nad 
suhtlevad tehisintellektisüsteemiga, ning 
teavitades kasutajaid nõuetekohaselt selle 
tehisintellektisüsteemi võimetest ja 
piirangutest ning mõjutatud isikuid nende 
õigustest; 
• „mitmekesisus, mittediskrimineerimine 
ja õiglus“ tähendab, et 
tehisintellektisüsteeme arendatakse ja 
kasutatakse viisil, mis hõlmab erinevaid 
osalejaid ja edendab võrdset ligipääsu, 
soolist võrdõiguslikkust ja kultuurilist 
mitmekesisust, vältides samal ajal 
diskrimineerivat mõju ja ebaõiglast 
kallutatust, mis on liidu või liikmesriikide 
õigusaktidega keelatud; 
• „ühiskondlik ja keskkonnaalane 
heaolu“ tähendab, et 
tehisintellektisüsteeme arendatakse ja 
kasutatakse kestlikul ja 
keskkonnasõbralikul viisil, samuti viisil, 
mis toob kasu kõigile inimestele, jälgides 
ja hinnates samal ajal pikaajalisi mõjusid 
üksikisikule, ühiskonnale ning 
demokraatiale. 
2. Lõige 1 ei piira kehtivate liidu ja 
liikmesriikide õigusaktidega kehtestatud 
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kohustusi.
Suure riskiga tehisintellektisüsteemide 
puhul tõlgendavad ja järgivad pakkujad 
või kasutajad üldpõhimõtteid käesoleva 
määruse artiklites 8–15 sätestatud nõuete 
alusel. Kõigi muude 
tehisintellektisüsteemide puhul 
soovitatakse tungivalt vabatahtlikku 
kohaldamist harmoneeritud standardite, 
tehniliste kirjelduste ja käitumisjuhendite 
alusel, millele viidatakse artiklis 69, et 
täita lõikes 1 loetletud põhimõtteid. 
3. Komisjon ja nõukoda annavad 
soovitusi, mis aitavad kooskõlas 
üldpõhimõtetega suunata pakkujaid ja 
kasutajaid selles, kuidas 
tehisintellektisüsteeme arendada ja 
kasutada. Euroopa 
standardiorganisatsioonid võtavad 
lõikes 1 osutatud üldpõhimõtteid arvesse 
tulemuspõhiste eesmärkidena asjakohaste 
harmoneeritud standardite 
väljatöötamisel suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide jaoks, nagu on 
osutatud artikli 40 lõikes 2b.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4b
Tehisintellektipädevus

1. Käesoleva määruse rakendamisel 
edendavad liit ja liikmesriigid meetmeid ja 
vahendeid, et arendada piisaval tasemel 
tehisintellektipädevust kõigis sektorites 
ning võtavad arvesse asjaomaste 
pakkujate, kasutajate ja mõjutatud isikute 
rühmade eri vajadusi, sealhulgas haridus- 
ja koolitus-, oskuste omandamise ja 
ümberõppe programmide kaudu ning 
tagades samal ajal nõuetekohase soolise 
ja vanuselise tasakaalu, et võimaldada 
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tehisintellektisüsteemide demokraatlikku 
kontrolli.
2. Tehisintellektisüsteemide pakkujad 
ja kasutajad edendavad vahendeid ja 
võtavad meetmeid, et tagada oma töötajate 
ja kõigi teiste nende nimel 
tehisintellektisüsteemide käitamise ja 
kasutamisega tegelevate isikute piisav 
tehisintellektipädevus, võttes arvesse 
nende tehnilisi teadmisi, kogemusi, 
haridust ja koolitust ning keskkonda, 
milles tehisintellektisüsteeme tuleb 
kasutada, ning arvestades isikuid või 
isikute rühmi, kelle puhul 
tehisintellektisüsteeme kasutatakse. 
3. Sellised pädevusvahendid ja 
meetmed hõlmavad eelkõige 
tehisintellektisüsteemide ja nende 
toimimisega seotud põhimõistete ja -
oskuste õpetamist ja õppimist, sealhulgas 
eri liiki tooteid ja kasutusviise, nendega 
seotud riske ja kasu ning võimaliku kahju 
tõsidust ja tekkimise tõenäosust. 
4. Tehisintellektipädevuse piisav tase 
on selline, mis aitab vajaduse korral 
kaasa pakkujate ja kasutajate 
suutlikkusele tagada käesoleva määruse 
järgimine ja jõustamine.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piisava teabe andmine vastavalt 
artiklile 13, eeskätt seoses käesoleva artikli 
lõike 2 punktis b osutatud riskidega, ning 
asjakohasel juhul kasutajate koolitamine.

(c) piisava teabe andmine vastavalt 
artiklile 13, eeskätt seoses käesoleva artikli 
lõike 2 punktis b osutatud riskidega, ning 
asjakohasel juhul kasutajate koolitamine, et 
tagada tehisintellektipädevuse piisav tase 
kooskõlas artikliga 4b.

Muudatusettepanek 45
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Direktiivi 2013/36/EL 
kohaldamisalasse kuuluvate 
krediidiasutuste puhul peavad lõigetes 1–8 
kirjeldatud aspektid olema nende asutuste 
poolt selle direktiivi artikli 74 kohaselt 
kehtestatud riskijuhtimisprotseduuride osa.

9. Tehisintellektisüsteemide 
pakkujate puhul, kes on juba hõlmatud 
muude liidu õigusaktidega, millega neilt 
nõutakse spetsiaalsete 
riskijuhtimissüsteemide loomist, 
sealhulgas direktiivi 2013/36/EL 
kohaldamisalasse kuuluvate 
krediidiasutuste puhul, peavad lõigetes 1–8 
kirjeldatud aspektid olema nende liidu 
õigusaktidega kehtestatud 
riskijuhtimisprotseduuride osa.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvus ja kasutajate teavitamine Läbipaistvus ja teavitamine

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteeme tuleb projekteerida 
ja arendada selliselt, et oleks tagatud nende 
töö piisav läbipaistvus selleks, et kasutajad 
saaksid tõlgendada süsteemi väljundit ja 
seda asjakohaselt kasutada. Tagada tuleb 
käesoleva jaotise 3. peatükis sätestatud 
kasutaja ja pakkuja asjaomaste kohustuste 
täitmiseks asjakohast liiki ja asjakohasel 
tasemel läbipaistvus.

1. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteeme tuleb projekteerida 
ja arendada selliselt, et oleks tagatud nende 
töö piisav läbipaistvus selleks, et pakkujad 
ja kasutajad saaksid süsteemi toimimisest 
mõistlikult aru. Vastavalt 
tehisintellektisüsteemi sihtotstarbele tuleb 
tagada käesoleva jaotise 3. peatükis 
sätestatud kasutaja ja pakkuja asjaomaste 
kohustuste täitmiseks asjakohane 
läbipaistvus.

Läbipaistvus tähendab seega seda, et 
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suure riskiga tehisintellektisüsteemi 
turule laskmise ajal kasutatakse kõiki 
tehnika üldtunnustatud tasemele 
vastavaid tehnilisi vahendeid tagamaks, et 
tehisintellektisüsteemi väljund on pakkuja 
ja kasutaja jaoks tõlgendatav. Kasutajal 
peab olema võimalik 
tehisintellektisüsteemi asjakohaselt mõista 
ja kasutada, teades üldiselt, kuidas 
tehisintellektisüsteem töötab ja milliseid 
andmeid ta töötleb, võimaldades kasutajal 
selgitada mõjutatud isikule 
tehisintellektisüsteemi poolt artikli 68 
punkti c kohaselt tehtud otsuseid.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemiga peab kaasas 
olema sobivas digivormingus või muus 
vormis kasutusjuhend, mis sisaldab 
kokkuvõtlikku, täielikku, täpset ja selget 
teavet, mis on kasutajatele oluline, 
juurdepääsetav ja mõistetav.

2. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemiga peab kaasas 
olema sobivas digivormingus või muus 
vormis püsival andmekandjal 
kättesaadavaks tehtud arusaadav 
kasutusjuhend, mis sisaldab kokkuvõtlikku, 
täpset, selget ja võimalikult suures 
ulatuses täielikku teavet, mis aitab 
tehisintellektisüsteemi käitada ja 
hooldada ning kasutajatel teha teadlikke 
otsuseid ning on kasutajatele mõistlikult 
asjakohane, juurdepääsetav ja mõistetav.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud teabest peavad 
selguma järgmised asjaolud:

3. Lõikes 1 osutatud tulemuste 
saavutamiseks peavad lõikes 2 osutatud 
teabest selguma järgmised asjaolud:
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakkuja ning asjakohasel juhul 
tema volitatud esindaja nimi ja 
kontaktandmed;

(a) pakkuja ning asjakohasel juhul 
tema volitatud esindajate nimed ja 
kontaktandmed;

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) kui see on pakkujast erinev isik, 
siis vastavushindamise teinud üksuse ja 
asjakohasel juhul tema volitatud esindaja 
nimi ja kontaktandmed;

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) suure riskiga tehisintellektisüsteemi 
omadused, funktsioonid ja 
toimimispiirangud, muu hulgas:

(b) suure riskiga tehisintellektisüsteemi 
omadused, funktsioonid ja 
toimimispiirangud, muu hulgas vajaduse 
korral:

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) artiklis 15 osutatud täpsuse, 
stabiilsuse ja küberturvalisuse tase, mille 
põhjal on suure riskiga 

ii) artiklis 15 osutatud täpsuse, 
stabiilsuse ja küberturvalisuse tase, mille 
põhjal on suure riskiga 
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tehisintellektisüsteem testitud ja 
valideeritud ja mida võib eeldada, ning 
kõik teadaolevad ja prognoositavad 
asjaolud, mis võivad seda täpsuse, 
stabiilsuse ja küberturvalisuse taset 
mõjutada;

tehisintellektisüsteem testitud ja 
valideeritud ja mida võib eeldada, ning 
kõik selgelt teadaolevad ja prognoositavad 
asjaolud, mis võivad seda täpsuse, 
stabiilsuse ja küberturvalisuse taset 
mõjutada;

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kõik teadaolevad või 
prognoositavad asjaolud, mis on seotud 
suure riskiga tehisintellektisüsteemi 
kasutamisega vastavalt selle sihtotstarbele 
või mõistlikult prognoositava 
väärkasutamise tingimustes, mis võib seada 
ohtu tervise ja ohutuse või põhiõigused;

iii) kõik selgelt teadaolevad või 
prognoositavad asjaolud, mis on seotud 
suure riskiga tehisintellektisüsteemi 
kasutamisega vastavalt selle sihtotstarbele 
või mõistlikult prognoositava 
väärkasutamise tingimustes, mis võib seada 
ohtu tervise ja ohutuse, põhiõigused või 
keskkonna, sealhulgas vajaduse korral 
näitlikud näited sellistest piirangutest ja 
stsenaariumidest, mille puhul süsteemi ei 
tohiks kasutada;

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) mil määral saab 
tehisintellektisüsteem oma otsuseid 
põhjendada;

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kui see on asjakohane, siis v) asjakohane teave kasutajate 
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sisendandmete spetsifikatsioonid või muu 
asjakohane teave kasutatud treenimis-, 
valideerimis- ja testimisandmestike kohta, 
võttes arvesse tehisintellektisüsteemi 
sihtotstarvet;

tegevuse kohta, mis võib mõjutada 
süsteemi toimimist, sealhulgas 
sisendandmete liik või kvaliteet või muu 
asjakohane teave kasutatud treenimis-, 
valideerimis- ja testimisandmestike kohta, 
võttes arvesse tehisintellektisüsteemi 
sihtotstarvet;

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suure riskitasemega 
tehisintellektisüsteemi eeldatav eluiga 
ning mistahes hooldus- ja 
hoolikusmeetmed, mis on vajalikud, et 
tagada tehisintellektisüsteemi 
nõuetekohane toimimine, muu hulgas 
tarkvarauuenduste vallas.

(e) mistahes hooldus- ja 
hoolikusmeetmed, mis on vajalikud, et 
tagada tehisintellektisüsteemi 
nõuetekohane toimimine, muu hulgas 
tarkvarauuenduste nõuetekohane 
toimimine selle eeldatava eluea jooksul.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ea) selliste tehisintellektisüsteemi 
kuuluvate mehhanismide kirjeldus, mis 
võimaldavad kasutajatel logisid 
nõuetekohaselt koguda, salvestada ja 
tõlgendada vastavalt artikli 12 lõikele 1.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 – punkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

eb) teave esitatakse vähemalt selle riigi 
keeles, kus tehisintellektisüsteemi 
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kasutatakse.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Käesolevas artiklis sätestatud 
kohustuste täitmiseks tagavad pakkujad ja 
kasutajad piisava tehisintellektipädevuse 
kooskõlas artikliga 4b.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteeme tuleb projekteerida 
ja arendada selliselt, kasutades muu hulgas 
asjakohaseid inimene-masin 
kasutajaliideseid, et füüsilised isikud 
saaksid teha tehisintellektisüsteemi 
kasutamise ajal selle üle reaalset 
järelevalvet.

1. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteeme tuleb projekteerida 
ja arendada selliselt, kasutades muu hulgas 
asjakohaseid inimene-masin 
kasutajaliideseid, et füüsilised isikud 
teeksid tehisintellektisüsteemi kasutamise 
ajal selle üle reaalset järelevalvet 
proportsionaalselt nende süsteemidega 
seotud riskidega. Inimjärelevalve 
tagamise eest vastutaval füüsilisel isikul 
peab tehisintellektisüsteemi kasutamise 
ajal olema piisaval tasemel 
tehisintellektipädevus kooskõlas artikliga 
4b ning tal peab olema selle ülesande 
täitmiseks vajalik tugi ja volitused, et 
võimaldada põhjalikku uurimist pärast 
intsidendi toimumist.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Inimjärelevalve eesmärk on hoida 
ära või minimeerida tervist, ohutust või 
põhiõigusi ähvardavaid riske, mis võivad 
tekkida, kui suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi kasutatakse 
vastavalt selle sihtotstarbele või mõistlikult 
prognoositava väärkasutamise tingimustes, 
eeskätt juhul, kui sellised riskid jäävad 
alles ka siis, kui kohaldatakse muid 
käesolevas peatükis sätestatud nõudeid.

2. Inimjärelevalve eesmärk on hoida 
ära või minimeerida tervist, ohutust, 
põhiõigusi või keskkonda ähvardavaid 
riske, mis võivad tekkida, kui suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi kasutatakse 
vastavalt selle sihtotstarbele või mõistlikult 
prognoositava väärkasutamise tingimustes, 
eeskätt juhul, kui sellised riskid jäävad 
alles ka siis, kui kohaldatakse muid 
käesolevas peatükis sätestatud nõudeid ja 
kui otsused, mis põhinevad üksnes 
tehisintellektisüsteemide poolsel 
automaatsel töötlemisel, avaldavad 
õiguslikku või muud olulist mõju isikutele 
või isikute rühmadele, kelle peal süsteemi 
kasutatakse.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Inimjärelevalve tagatakse kas ühe 
või kõigi järgmiste meetmetega:

3. Inimjärelevalve puhul võetakse 
arvesse tehisintellektisüsteemi 
konkreetseteid riske, automatiseerimise 
taset ja konteksti ning see tagatakse kas 
ühe või kõigi järgmist liiki meetmetega:

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikes 3 osutatud meetmed 
võimaldavad isikutel, kellele on antud 
ülesanne tegeleda inimjärelevalvega, teha 
olenevalt asjaoludest järgmist:

4. Lõigete 1–3 rakendamiseks 
antakse suure riskiga 
tehisintellektisüsteem kasutajale sellisel 
viisil, et füüsilistel isikutel, kellele on 
antud ülesanne tegeleda inimjärelevalvega, 
oleks võimalik, kui see on olenevalt 
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asjaoludest asjakohane ja 
proportsionaalne, teha järgmist:

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mõista täielikult suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi võimekusi ja 
piiranguid ning suuta tegeleda sellise 
süsteemi nõuetekohase seirega, et 
võimalikult kiiresti avastada märke 
kõrvalekalletest, väärtalitlusest ja 
ootamatust toimimisest ning need 
kõrvaldada;

(a) olla teadlik ja piisavalt mõista 
suure riskiga tehisintellektisüsteemi 
asjaomaseid võimekusi ja piiranguid ning 
suuta tegeleda sellise süsteemi 
nõuetekohase seirega, et võimalikult 
kiiresti avastada märke kõrvalekalletest, 
väärtalitlusest ja ootamatust toimimisest 
ning need kõrvaldada;

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) suuta sekkuda suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi töösse või 
katkestada süsteemi töö stopp-nupu või 
muu sarnase protseduuriga.

(e) suuta sekkuda suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi töösse või 
katkestada süsteemi töö stopp-nupu või 
muu sarnase protseduuriga, mis võimaldab 
süsteemil ohutus olekus peatuda, välja 
arvatud juhul, kui inimsekkumine 
suurendab riske või mõjutaks toimimist 
negatiivselt, võttes arvesse tehnika 
üldtunnustatud taset.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. III lisa punkti 1 alapunktis a 
osutatud suure riskiga 

5. III lisa punkti 1 alapunktis a 
osutatud suure riskiga 
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tehisintellektisüsteemide puhul tuleb lõikes 
3 osutatud meetmetega tagada, et lisaks 
sellele ei tee ega otsusta kasutaja 
süsteemist saadud tuvastamise põhjal 
midagi, kui seda ei ole kontrollinud ja 
kinnitanud vähemalt kaks füüsilist isikut.

tehisintellektisüsteemide puhul tuleb 
lõikes 3 osutatud meetmetega tagada, et 
lisaks sellele ei tee ega otsusta kasutaja 
süsteemist saadud tuvastamise põhjal 
midagi, kui seda ei ole kontrollinud ja 
kinnitanud vähemalt kaks füüsilist isikut, 
kellel on vajalik pädevus, väljaõpe ja 
volitused.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tagama, et nende suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid vastavad käesoleva 
jaotise 2. peatükis sätestatud nõuetele;

(a) tagama, et nende suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid vastavad käesoleva 
jaotise 2. peatükis sätestatud nõuetele enne 
nende turule laskmist või kasutusele 
võtmist;

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) märkima oma nime, registreeritud 
kaubanime või registreeritud kaubamärgi 
ja kontaktaadressi kas suure riskiga 
tehisintellektisüsteemile või, kui see ei ole 
võimalik, selle pakendile või 
kaasasolevatesse dokumentidesse, nagu 
on asjakohane;

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) koostama suure riskiga (c) säilitama dokumentatsiooni ja, kui 
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tehisintellektisüsteemi tehnilise 
dokumentatsiooni;

see ei ole veel kättesaadav, koostama 
artiklis 18 osutatud tehnilise 
dokumentatsiooni;

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) säilitama oma suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide automaatselt 
loodud logisid, kui need on nende kontrolli 
all;

(d) säilitama oma suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide automaatselt 
loodud logisid, kui need on nende kontrolli 
all kooskõlas artikliga 20;

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) tagama, et suure riskiga 
tehisintellektisüsteem läbib enne turule 
laskmist või kasutusele võtmist asjakohase 
vastavushindamise;

(e) viima läbi enne turule laskmist või 
kasutusele võtmist asjakohase 
vastavushindamise vastavalt artiklile 19;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) võtma vajalikud parandusmeetmed, 
kui suure riskiga tehisintellektisüsteem ei 
ole vastavuses käesoleva jaotise 2. peatükis 
sätestatud nõuetega;

(g) võtma artiklis 21 osutatud 
vajalikud parandusmeetmed, kui suure 
riskiga tehisintellektisüsteem ei ole 
vastavuses käesoleva jaotise 2. peatükis 
sätestatud nõuetega;

Muudatusettepanek 74
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) tõendama riigi pädeva asutuse 
taotlusel suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi vastavust käesoleva 
jaotise 2. peatükis sätestatud nõuetele.

(j) esitama riigi pädeva asutuse 
põhjendatud taotlusel asjakohase teabe ja 
dokumentatsiooni, et tõendada suure 
riskiga tehisintellektisüsteemi vastavust 
käesoleva jaotise 2. peatükis sätestatud 
nõuetele.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23a
Tingimused, mille korral muude isikute 
suhtes kohaldatakse pakkuja kohustusi

1. Seoses suure riskiga 
tehisintellektisüsteemidega käsitatakse 
mis tahes füüsilist või juriidilist isikut 
käesoleva määruse kohaldamisel uue 
pakkujana ning tema suhtes kohaldatakse 
artiklist 16 tulenevaid pakkuja kohustusi 
millisel tahes järgmisel juhul: 
a) ta lisab juba turule lastud või 
kasutusele võetud suure riskiga 
tehisintellektisüsteemile oma nime või 
kaubamärgi, ilma et see piiraks selliste 
lepinguliste kokkulepete kohaldamist, 
milles sätestatakse, et kohustused on 
jaotatud muul viisil; 
b) ta teeb juba turule lastud või 
kasutusele võetud suure riskiga 
tehisintellektisüsteemis olulise muudatuse 
või muudab selle sihtotstarvet; 
c) ta muudab juba turule lastud või 
kasutusele võetud muu kui suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi sihtotstarvet nii, et 
muudetud süsteemist saab suure riskiga 
tehisintellektisüsteem; 
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d) ta laseb turule või teeb turul 
kättesaadavaks, muudetud või muutmata 
kujul ja tasu eest avatud lähtekoodiga 
tehisintellektisüsteemi, avatud 
lähtekoodiga tehisintellektisüsteemist 
tuletatud tehisintellektisüsteemi või mis 
tahes sellise avatud lähtekoodiga 
tehisintellektisüsteemi tehnilise toe 
teenused; 
e) ta kohandab üldotstarbelist 
tehisintellektisüsteemi, mis on juba turule 
lastud või kasutusele võetud, konkreetsele 
sihtotstarbele. 
2. Lõike 1 punktis a, b, c või d 
osutatud asjaolude ilmnemise korral ei 
käsitata suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi algselt turule 
lasknud või kasutusele võtnud endist 
pakkujat enam käesoleva määruse 
kohaldamisel pakkujana. Endine pakkuja 
esitab taotluse korral ja järgides oma 
intellektuaalomandi õigusi või 
ärisaladusi, uuele pakkujale kogu olulise, 
asjakohase ja mõistlikult eeldatava teabe, 
mis on vajalik käesolevas määruses 
sätestatud kohustuste täitmiseks.
3. Lõike 1 punktis e osutatud 
üldotstarbelise tehisintellektisüsteemi 
algne pakkuja, järgides oma 
intellektuaalomandi õigusi või ärisaladusi 
ning võttes arvesse riske, mis on 
konkreetselt seotud üldotstarbelise 
tehisintellektisüsteemi konkreetse 
sihtotstarbega kohandamisega 
a) tagab, et üldotstarbeline 
tehisintellektisüsteem, mida võib kasutada 
suure riskiga tehisintellektisüsteemina, 
vastab käesoleva määruse artiklites 9, 10, 
11, artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 14 
lõikes 1 ning artiklis 15 kehtestatud 
nõuetele; 
b) täidab käesoleva määruse artikli 
16 punktides aa, e, f, g, i ja j, artiklites 48 
ja 61 sätestatud kohustusi; 
c) hindab üldotstarbelise 
tehisintellektisüsteemi mõistlikku ja 
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prognoositavat väärkasutust, mis võib 
tekkida eeldatava eluea jooksul, ning 
rakendada nende juhtumite suhtes 
leevendusmeetmeid, tuginedes tehnika 
üldtunnustatud tasemele;
d) esitab lõike 1 punktis d osutatud 
uuele pakkujale kogu olulise, asjakohase 
ja mõistlikult eeldatava teabe, mis on 
vajalik käesolevas määruses sätestatud 
kohustuste täitmiseks.
4. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide puhul, mis on 
selliste toodete turvakomponendid, mille 
suhtes kohaldatakse II lisa A jaos 
loetletud õigusakte, käsitatakse nende 
toodete tootjat suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi pakkujana ja tema 
suhtes kohaldatakse artiklis 16 osutatud 
kohustusi ühel järgmistest juhtudest:
i) suure riskiga 
tehisintellektisüsteem lastakse turule koos 
tootega toote valmistaja nime või 
kaubamärgi all, või
ii) suure riskiga 
tehisintellektisüsteem võetakse kasutusele 
toote valmistaja nime või kaubamärgi all 
pärast toote turule laskmist. 
5. Käesoleva määruse kohaldamisel 
ei käsitata pakkujatena kolmandaid 
isikuid, kes tegelevad tarkvara, sealhulgas 
üldotstarbeliste rakendusliideste, 
tarkvaratööriistade ja -komponentide 
müügi ja tarnimisega, ega võrguteenuste 
osutajaid.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide kasutajad 
kasutavad selliseid süsteeme vastavalt 

1. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide kasutajad võtavad 
sobivaid korralduslikke meetmeid ja 
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süsteemiga kaasas olevale kasutusjuhendile 
kooskõlas lõigetega 2 ja 5.

tagavad, et selliseid süsteeme kasutatakse 
vastavalt süsteemiga kaasas olevale 
kasutusjuhendile kooskõlas käesoleva 
artikli lõigetega 1a ja 5. 
Tehisintellektisüsteemi sellise kasutamise 
eest, mis ei ole kooskõlas süsteemile 
lisatud kasutusjuhenditega, vastutavad 
kasutajad.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Niivõrd, kuivõrd kasutajal on 
kontroll suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi üle, määrab see 
kasutaja inimjärelevalvega tegelema 
füüsilised isikud, kellel on piisav 
tehisintellektipädevus kooskõlas artikliga 
4b.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 sätestatud kohustused ei 
piira muid liidu või liikmesriigi õigusest 
tulenevaid kasutaja kohustusi ega kasutaja 
kaalutlusõigust oma vahendite ja tegevuse 
korraldamisel, et rakendada pakkuja 
märgitud inimjärelevalve meetmeid.

2. Lõigetes 1 ja 1a sätestatud 
kohustused ei piira muid liidu või 
liikmesriigi õigusest tulenevaid kasutaja 
kohustusi ega kasutaja kaalutlusõigust oma 
vahendite ja tegevuse korraldamisel, et 
rakendada pakkuja märgitud 
inimjärelevalve meetmeid.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Niivõrd, kuivõrd kasutajal on 
kontroll sisendandmete üle, tagab see 
kasutaja, et sisendandmed on suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi sihtotstarbe 
seisukohast asjakohased, ilma et see piiraks 
lõike 1 kohaldamist.

3. Niivõrd, kuivõrd kasutajal on 
kontroll sisendandmete üle, tagab see 
kasutaja, et sisendandmed on suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi sihtotstarbe 
seisukohast asjakohased ja piisavalt 
esinduslikud, ilma et see piiraks lõike 1 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kasutajad peavad tegelema suure 
riskiga tehisintellektisüsteemi töö seirega 
kasutusjuhendi alusel. Kui neil on põhjust 
arvata, et kasutusjuhendi kohase 
kasutamise tulemusena võib 
tehisintellektisüsteem tekitada riski artikli 
65 lõike 1 tähenduses, teatab ta sellest 
pakkujale või turustajale ja peatab süsteemi 
kasutamise. Pakkujat või turustajat 
teavitavad nad ka siis, kui on kindlaks 
teinud tõsise intsidendi või talitlushäire 
artikli 62 tähenduses, ning ühtlasi 
katkestavad nad sellisel juhul 
tehisintellektisüsteemi kasutamise. Kui 
kasutaja ei saa pakkujaga ühendust, 
kohaldatakse artikli 62 mutatis mutandis.

4. Kasutajad peavad tegelema suure 
riskiga tehisintellektisüsteemi töö seirega 
kasutusjuhendi alusel ja asjakohasel juhul 
teavitama pakkujat vastavalt artiklile 61. 
Kui kasutaja kontrollib suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi, viib ta läbi ka 
riskihinnangu kooskõlas artikliga 9, kuid 
piirdub suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi kasutamise 
võimalike kahjulike mõjude ja vastavate 
leevendusmeetmetega. Kui neil on põhjust 
arvata, et kasutusjuhendi kohase 
kasutamise tulemusena võib 
tehisintellektisüsteem tekitada riski artikli 
65 lõike 1 tähenduses, teatab ta sellest 
pakkujale või turustajale ja peatab süsteemi 
kasutamise. Pakkujat või turustajat ja 
pädevat järelevalveasutust teavitavad nad 
ka siis, kui on kindlaks teinud tõsise 
intsidendi või talitlushäire, ning ühtlasi 
katkestavad nad sellisel juhul 
tehisintellektisüsteemi kasutamise. Kui 
kasutaja ei saa pakkuja, importija või 
turustajaga ühendust, kohaldatakse 
artiklit 62 mutatis mutandis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide kasutajad 
säilitavad selle suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi automaatselt 
genereeritud logisid niivõrd, kuivõrd 
sellised logid on nende kontrolli all. 
Logisid peetakse sellise aja jooksul, mis 
on suure riskiga tehisintellektisüsteemi 
sihtotstarbe ja liidu või liikmesriigi õiguse 
alusel kohaldatavate juriidiliste 
kohustuste seisukohast asjakohane.

5. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide kasutajad 
säilitavad selle suure riskiga 
tehisintellektisüsteemi automaatselt 
genereeritud logisid niivõrd, kuivõrd 
sellised logid on nende kontrolli all ja see 
on tehniliselt teostatav. Nad säilitavad 
neid vähemalt kuus kuud, kui 
kohaldatavates liidu või liikmesriigi 
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide kasutajad 
kasutavad artikli 13 alusel esitatavat teavet, 
et täita oma kohustust koostada vajaduse 
korral andmekaitsealane mõjuhinnang 
vastavalt määruse (EL) 2016/679 artiklile 
35 või direktiivi (EL) 2016/680 artiklile 27.

6. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide kasutajad 
kasutavad artikli 13 alusel esitatavat teavet, 
et täita oma kohustust koostada 
andmekaitsealane mõjuhinnang vastavalt 
määruse (EL) 2016/679 artiklile 35 või 
direktiivi (EL) 2016/680 artiklile 27 ning 
võivad vajaduse korral tugineda 
käesolevas artiklis sätestatud kohustuste 
täitmiseks nendele andmekaitsealastele 
mõjuhinnangutele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a. Pakkuja on kohustatud tegema 
kasutajaga tihedat koostööd ja eelkõige 
andma kasutajale käesolevas artiklis 
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sätestatud kohustuste täitmiseks vajalikku 
ja asjakohast teavet.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6b. Kasutajad teevad riiklike pädevate 
asutustega koostööd kõigis toimingutes, 
mida need asutused seoses 
tehisintellektisüsteemiga ette võtavad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eeldatakse, et suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid, mis vastavad 
harmoneeritud standarditele või nende 
osadele, mille viited on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas, on vastavuses käesoleva 
jaotise 2. peatükis sätestatud nõuetega 
niivõrd, kuivõrd nimetatud standardid 
hõlmavad neid nõudeid.

1. Eeldatakse, et suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid, mis vastavad 
harmoneeritud standarditele või nende 
osadele, mille viited on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas, on vastavuses käesoleva 
jaotise 2. peatükis sätestatud nõuetega 
niivõrd, kuivõrd nimetatud standardid 
hõlmavad neid nõudeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Kui komisjon esitab Euroopa 
standardiorganisatsioonidele 
standardimistaotluse kooskõlas määruse 
(EL) nr 1025/2012 artikliga 10, täpsustab 
ta, et standardid on sidusad, kergesti 
rakendatavad ja koostatud nii, et nende 
eesmärk on täita eelkõige järgmisi 



PE719.827v02-00 44/75 AD\1262500ET.docx

ET

eesmärke:
a) tagada, et liidus turule lastud või 
kasutusele võetud tehisintellektisüsteemid 
on ohutud, usaldusväärsed ja austavad 
liidu väärtusi ning tugevdavad liidu 
digitaalset suveräänsust;
b) võtta arvesse artiklis 4a sätestatud 
usaldusväärse tehisintellekti 
üldpõhimõtteid;
c) edendada tehisintellektialaseid 
investeeringuid ja innovatsiooni ning 
liidu turu konkurentsivõimet ja kasvu;
d)  tõhustada mitmel sidusrühmal 
põhinevat juhtimist, esindades kõiki 
asjaomaseid Euroopa sidusrühmi (nt 
tööstus, VKEd, sotsiaalpartnerid, 
kodanikuühiskond ja teadlased);
e) aidata tugevdada ülemaailmset 
standardimisalast koostööd sellise 
tehisintellekti valdkonnas, mis on 
kooskõlas liidu väärtuste, põhiõiguste ja 
huvidega.
Komisjon palub Euroopa 
standardiorganisatsioonidel esitada 
tõendid selle kohta, et nad on andnud 
endast parima eespool nimetatud 
eesmärkide täitmiseks.
1b.  Komisjon esitab 
standardimistaotlused, mis hõlmavad 
kõiki määruse nõudeid, kooskõlas 
määruse (EL) nr 1025/2012 artikliga 10 
enne käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Läbipaistvuskohustused teatavate 
tehisintellektisüsteemide puhul

Läbipaistvuskohustused
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pakkujad tagavad, et füüsiliste 
isikutega suhtlema mõeldud 
tehisintellektisüsteeme projekteeritakse ja 
arendatakse selliselt, et füüsilistele 
isikutele antakse teada, et nad suhtlevad 
tehisintellektisüsteemiga, välja arvatud 
juhul, kui see on asjaolude ja kasutamise 
konteksti tõttu ilmne. See kohustus ei 
kehti tehisintellektisüsteemide suhtes, 
mida on seadusega lubatud kasutada 
kuritegude avastamiseks, tõkestamiseks ja 
uurimiseks ning nende eest vastutusele 
võtmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised 
süsteemid on üldsusele kättesaadavad, et 
kuritegudest teatada.

1. Pakkujad tagavad, et füüsiliste 
isikutega suhtlema mõeldud 
tehisintellektisüsteeme projekteeritakse ja 
arendatakse selliselt, et 
tehisintellektisüsteem, pakkuja ise või 
kasutaja annavad 
tehisintellektisüsteemiga kokku puutuvale 
füüsilisele isikule aegsasti, selgelt ja 
arusaadavalt teada, et nad suhtlevad 
tehisintellektisüsteemiga, välja arvatud 
juhul, kui see on asjaolude ja kasutamise 
konteksti tõttu ilmne.

Kui see on asjakohane, hõlmab see teave 
ka seda, milliseid funktsioone on 
tehisintellektil võimalik kasutada, kas on 
olemas inimjärelevalve ja kes vastutab 
otsustusprotsessi eest, samuti 
olemasolevaid õigusi ja protsesse, mis 
liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt 
võimaldavad füüsilistel isikutel või nende 
esindajatel esitada vastuväiteid selliste 
süsteemide kohaldamisega seoses nende 
suhtes ning taotleda õiguskaitset 
tehisintellektisüsteemide tehtud otsuste või 
nende tekitatud kahju eest, sealhulgas 
nende õigus küsida selgitust. See 
kohustus ei kehti tehisintellektisüsteemide 
suhtes, mida on seadusega lubatud 
kasutada kuritegude avastamiseks, 
tõkestamiseks ja uurimiseks ning nende 
eest vastutusele võtmiseks, välja arvatud 
juhul, kui sellised süsteemid on üldsusele 
kättesaadavad, et kuritegudest teatada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Emotsioonide tuvastamise süsteemi 
või biomeetrilise liigitamise süsteemi 
kasutajad annavad selle süsteemi tööst 
teada füüsilistele isikutele, kes selle 
süsteemiga kokku puutuvad. Seda 
kohustust ei kohaldata biomeetriliseks 
liigitamiseks kasutatavate 
tehisintellektisüsteemide suhtes, mida on 
seadusega lubatud kasutada kuritegude 
avastamiseks, tõkestamiseks ja uurimiseks.

2. Emotsioonide tuvastamise süsteemi 
või artikli 5 kohaselt lubatud biomeetrilise 
liigitamise süsteemi kasutajad annavad 
selle süsteemi tööst õigeaegselt, selgelt ja 
arusaadavalt teada füüsilistele isikutele, 
kes selle süsteemiga kokku puutuvad, ning 
saavad enne nende biomeetriliste ja 
muude isikuandmete töötlemist kooskõlas 
määrusega (EL) 2016/679, määrusega 
(EL) 2016/1725 ja direktiiviga (EL) 
2016/280 nende nõusoleku. Seda 
kohustust ei kohaldata biomeetriliseks 
liigitamiseks kasutatavate 
tehisintellektisüsteemide suhtes, mida on 
seadusega lubatud kasutada kuritegude 
avastamiseks, tõkestamiseks ja uurimiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kasutaja, kes kasutab 
tehisintellektisüsteemi, mis loob või 
manipuleerib pildi-, audio-või videosisu, 
mis märkimisväärselt sarnaneb 
olemasolevate isikute, objektide, kohtade 
või muude olemite või sündmustega ja 
võib inimesele ekslikult tunduda ehtne või 
tõene (nn süvavõltsing), peab 
avalikustama, et sisu on kunstlikult loodud 
või seda on manipuleeritud.

3. Kasutaja, kes kasutab 
tehisintellektisüsteemi, mis loob või 
manipuleerib teksti-, audio-või visuaalset 
sisu, mis võib ekslikult tunduda ehtne või 
tõene ning kus on ilma nende 
nõusolekuta kujutatud inimesi, kes näivad 
ütlevat või tegevat midagi, mida nad ei ole 
öelnud ega teinud (nn süvavõltsing), peab 
sobival, selgel, nähtaval viisil ja aegsasti 
avalikustama, et sisu on kunstlikult loodud 
või seda on manipuleeritud, samuti 
füüsilise või juriidilise isiku nime, kes 
selle lõi või seda manipuleeris. 
Avalikustamine tähendab sisu 
märgistamist viisil, millega antakse teada, 
et sisu ei ole ehtne, ning mis on sellise 
sisu saajale selgelt nähtav. Sisu 
märgistamisel võtavad kasutajad arvesse 
tehnika üldtunnustatud taset ning 
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asjaomaseid harmoneeritud standardeid 
ja kirjeldusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata siiski juhul, kui 
kasutamine on seadusega lubatud, et 
avastada, tõkestada ja uurida kuritegusid 
ja nende eest vastutusele võtta, või kui see 
on vajalik ELi põhiõiguste hartaga tagatud 
väljendusvabaduse ja kunsti ja teaduse 
vabaduse õiguse teostamiseks ning 
tingimusel, et kolmandate isikute õiguste ja 
vabaduste kaitseks kohaldatakse 
asjakohaseid kaitsemeetmeid.

3a. Lõiget 3 ei kohaldata juhul, kui 
teksti-, audio-või visuaalset sisu loova või 
manipuleeriva tehisintellektisüsteemi 
kasutamine on seadusega lubatud, kui see 
on vajalik ELi põhiõiguste hartaga tagatud 
väljendusvabaduse ja kunsti ja teaduse 
vabaduse õiguse teostamiseks ning 
tingimusel, et kolmandate isikute õiguste ja 
vabaduste kaitseks kohaldatakse 
asjakohaseid kaitsemeetmeid. Kui sisu 
moodustab osa ilmselgelt loomingulisest, 
satiirilisest, kunstilisest või väljamõeldud 
kinematograafilisest, videomängude 
visuaalmaterjalist ja samalaadsest teosest 
või programmist, piirduvad lõikes 3 
sätestatud läbipaistvuskohustused sellise 
loodud või manipuleeritud sisu olemasolu 
avalikustamisega sobival, selgel ja 
nähtaval viisil, mis ei takista teose 
kuvamist ega kohaldatavate autoriõiguste 
avalikustamist, kui see on asjakohane. 
Samuti ei takista see õiguskaitseasutusi 
kasutamast tehisintellektisüsteeme, mis on 
mõeldud süvavõltsingute avastamiseks 
ning nende kasutamisega seotud 
kuritegude ennetamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Lõigetes 1–3 osutatud teave 
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esitatakse füüsilistele isikutele hiljemalt 
esimese suhtlemise või kokkupuute ajal. 
See on kättesaadav haavatavatele 
isikutele, näiteks puuetega inimestele või 
lastele, ning kui see on asjakohane ja 
vajalik, menetluste teel, mis võimaldavad 
kokku puutuva füüsilise isiku sekkumist 
või märgistamist, võttes arvesse tehnika 
üldtunnustatud taset ja asjaomaseid 
ühtlustatud standardeid ning ühtseid 
kirjeldusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Luuakse Euroopa tehisintellekti 
nõukoda (edaspidi „nõukoda“).

1. Euroopa tehisintellekti nõukoda 
(edaspidi „nõukoda“) luuakse sõltumatu 
asutusena, millel on eraldiseisev 
juriidilise isiku staatus, et edendada 
usaldusväärset, tulemuslikku ja 
konkurentsivõimelist siseturgu 
tehisintellekti jaoks. Nõukoja tööd 
korraldatakse ja seda juhitakse nii, et 
oleks tagatud tema tegevuse sõltumatus, 
objektiivsus ja erapooletus ning tal on 
sekretariaat ja tugevad volitused ning 
tema käsutuses on piisavad vahendid ja 
kvalifitseeritud töötajad, et aidata tal 
nõuetekohaselt täita artiklis 58 sätestatud 
ülesandeid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukoda annab komisjonile nõu ja 
abi, et:

2. Nõukoda annab komisjonile ja 
liikmesriikidele nõu ja abi tehisintellektiga 
seotud liidu õiguse rakendamisel ning 
teeb tehisintellektisüsteemide pakkujate ja 
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kasutajatega koostööd, et
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) aidata kaasa riiklike 
järelevalveasutuste ja komisjoni 
tulemuslikule koostööle käesoleva 
määrusega hõlmatud küsimustes;

(a) edendada ja toetada riiklike 
järelevalveasutuste ja komisjoni 
tulemuslikku koostööd;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) abistada riiklikke järelevalveasutusi 
ja komisjoni käesoleva määruse 
järjepideva kohaldamise tagamisel.

(c) abistada komisjoni, riiklikke 
järelevalveasutusi ja teisi riiklikke 
pädevaid asutusi käesoleva määruse 
järjepideva kohaldamise tagamisel, 
eelkõige kooskõlas artikli 59a lõikes 3 
osutatud järjepidevusmehhanismiga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) abistada tehisintellektisüsteemide 
pakkujaid ja kasutajaid (eelkõige VKEsid 
ja idufirmasid) käesoleva määruse nõuete 
ning kehtivates ja tulevastes liidu 
õigusaktides sätestatavate nõuete 
täitmisel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) tagada eelkõige järelevalve, seire 
ja korrapärane dialoog üldotstarbeliste 
tehisintellektisüsteemide pakkujatega 
seoses nende vastavusega käesolevale 
määrusele. Kõik sellised kohtumised on 
avatud riiklikele järelevalveasutustele, 
teavitatud asutustele ja 
turujärelevalveasutustele, kes võivad 
osaleda ja anda oma panuse;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cc) pakkuda välja I ja III lisa 
muudatusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Nõukoda on liidu 
institutsioonidele, organitele, asutustele ja 
ametitele ning ka teistele asjaomastele 
sidusrühmadele tehisintellektiga seotud 
küsimustes võrdluspunktiks nõu ja 
oskusteabe saamisel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukoja ülesehitus Nõukoja volitused ja ülesehitus
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõukoda koosneb riiklikest 
järelevalveasutustest, keda esindab asutuse 
juht või samaväärne kõrge ametnik, ning 
Euroopa Andmekaitseinspektorist. 
Koosolekutele võib kutsuda muid riiklikke 
asutusi, kui arutlusel olevad küsimused on 
nende jaoks olulised.

1. Nõukoda koosneb riiklikest 
järelevalveasutustest, keda esindab asutuse 
juht või samaväärne kõrge ametnik. 
Koosolekutele võib kutsuda muid riiklikke 
asutusi, kui arutlusel olevad küsimused on 
nende jaoks olulised. Nõukoja koosseis on 
sooliselt tasakaalustatud. 
Euroopa Andmekaitseinspektor, ELi 
Põhiõiguste Ameti eesistuja, ELi 
Küberturvalisuse Ameti tegevdirektor, 
kõrgetasemelise tehisintellekti 
eksperdirühma esimees, Teadusuuringute 
Ühiskeskuse peadirektor ning Euroopa 
Standardikomitee, Euroopa 
Elektrotehnika Standardikomitee ja 
Euroopa 
Telekommunikatsioonistandardite 
Instituudi president kutsutakse osalema 
alaliste vaatlejatena, kellel on sõnaõigus, 
kuid hääleõigus puudub.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nõukoda võtab oma töökorra vastu 
liikmete lihthäälteenamusega pärast 
komisjoni nõusoleku saamist. Töökorras 
tuleb kirjeldada artiklis 58 loetletud 
nõukoja ülesannete täitmisega seotud 
tegevusalaseid aspekte. Nõukoda võib 

2. Nõukoda võtab oma töökorra vastu 
liikmete lihthäälteenamusega oma 
sekretariaadi abil. Töökorras tuleb 
kirjeldada artiklis 58 loetletud nõukoja 
ülesannete täitmisega seotud 
tegevusalaseid aspekte. Nõukoda võib 
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vastavalt vajadusele moodustada 
konkreetsete küsimuste uurimiseks 
alamrühmi.

vastavalt vajadusele moodustada 
konkreetsete küsimuste uurimiseks alalisi 
või ajutisi alamrühmi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Nõukoja eesistuja on komisjon. 
Komisjon kutsub kokku koosolekud ja 
valmistab ette päevakorra vastavalt 
nõukoja käesolevast määrusest tulenevatele 
ülesannetele ja nõukoja töökorrale. 
Komisjon pakub nõukoja käesoleva 
määruse kohaseks tegevuseks haldus- ja 
analüütilist tuge.

3. Nõukoja kaaseesistujad on 
komisjon ning liikmesriikide delegaatide 
seast valitud esindaja. Nõukoja 
sekretariaat kutsub kokku koosolekud ja 
valmistab ette päevakorra vastavalt 
nõukoja käesolevast määrusest tulenevatele 
ülesannetele ja nõukoja töökorrale. 
Nõukoja sekretariaat pakub nõukoja 
käesoleva määruse kohaseks tegevuseks 
haldus- ja analüütilist tuge.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nõukoda võib kutsuda 
koosolekutel osalema väliseksperte ja 
vaatlejaid ning korraldada 
arvamustevahetusi huvitatud kolmandate 
isikutega, et toetada oma tegevust 
asjakohases ulatuses. Selleks võib 
komisjon hõlbustada suhtlust nõukoja ja 
muude liidu organite, asutuste ja 
nõuanderühmade vahel.

4. Nõukoda kutsub korrapäraselt 
oma koosolekutel osalema väliseksperte, 
eelkõige tehisintellektisüsteemide 
pakkujate ja kasutajate, VKEde ja 
idufirmade, kodanikuühiskonna 
organisatsioonide, ametiühingute, 
mõjutatud isikute, akadeemiliste 
ringkondade ja teadlaste, katse- ja 
testimiskeskuste ja 
standardiorganisatsioonide huve 
esindavate organisatsioonide esindajaid, 
et tagada aruandlus ja väliste osalejate 
asjakohane osalemine. Koosolekute 
päevakord ja protokollid avaldatakse 
veebis. Komisjon võib hõlbustada suhtlust 
nõukoja ja muude liidu organite, asutuste ja 
nõuanderühmade vahel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Ilma et see piiraks lõike 4 
kohaldamist, korraldab nõukoja 
sekretariaat nõukoja ja kõrgetasemelise 
usaldusväärse tehisintellekti 
eksperdirühma vahel neli lisakoosolekut, 
et võimaldada neil jagada oma praktilisi 
ja tehnilisi eksperditeadmisi igas kvartalis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile artikli 56 lõike 2 kohaselt nõu 
ja abi andes teeb nõukoda eelkõige 
järgmist:

Komisjonile ja liikmesriikidele artikli 56 
lõike 2 kohaselt nõu ja abi andes teeb 
nõukoda eelkõige järgmist:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kogub ja jagab eksperditeadmisi ja 
parimaid tavasid liikmesriikides;

(a) kogub ja jagab eksperditeadmisi ja 
parimaid tavasid liikmesriikides, 
sealhulgas tehisintellekti ja käesolevat 
määrust käsitlevate 
tehisintellektipädevuse ja teadlikkuse 
suurendamise algatuste edendamise 
kohta;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) edendab ja toetab riiklike 
järelevalveasutuste ja komisjoni vahelist 
koostööd;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aitab edendada liikmesriikides 
ühesuguseid haldustavasid, sh artiklis 53 
osutatud regulatsiooni testkeskkondade 
toimimise jaoks;

(b) aitab edendada liikmesriikides 
ühesuguseid haldustavasid, sh artiklis 53 
osutatud regulatsiooni testkeskkondade 
hindamiseks, loomiseks, koostöö 
edendamise tähenduses toimuvaks 
haldamiseks ning regulatsiooni 
testkeskkondade ühtsuse tagamiseks ning 
regulatsiooni testkeskkondade 
toimimiseks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) annab välja arvamusi, soovitusi või 
kirjalikke seisukohti käesoleva määruse 
rakendamisega seotud küsimustes, eeskätt 
järgmise kohta:

(c) annab välja suuniseid, soovitusi või 
kirjalikke seisukohti käesoleva määruse 
rakendamisega seotud küsimustes, eeskätt 
järgmise kohta:
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iia) artiklis 61 osutatud 
turustamisjärgse seirega seotud sätted;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiia) vajadus muuta kõiki lisasid, nagu 
on osutatud artiklis 73, ning kõiki muid 
käesoleva määruse sätteid, mida komisjon 
võib olemasolevaid tõendeid arvesse võttes 
muuta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiib) liikmesriikide tegevus ja otsused, 
mis on seotud VIII jaotises osutatud 
turustamisjärgse seire, teabe jagamise ja 
turujärelevalvega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiic) ühised kriteeriumid turuosalistele 
ja pädevatele asutustele, kellel on 
samasugune arusaam artikli 9 lõikes 3, 
artikli 13 lõikes 1, artikli 14 lõikes 4, 
artikli 23a lõikes 3 või artikli 52 lõikes 3a 
osutatud „tehnika üldtunnustatud 
tasemest“, artikli 9 lõike 2 punktis a 



PE719.827v02-00 56/75 AD\1262500ET.docx

ET

osutatud „prognoositavatest riskidest“ 
ning artikli 3 lõikes 13, artikli 9 lõike 2 
punktis b, artikli 9 lõikes 4, artikli 13 
lõike 3 punkti b alapunktis iii, artikli 14 
lõikes 2 ja artikli 23a lõikes 3c osutatud 
„prognoositavast väärkasutamisest“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiid) kooskõla kontrollimine II lisas 
loetletud õigusaktidega, sealhulgas nende 
õigusaktidega seotud 
rakendusküsimustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c – alapunkt iii e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iiie) kõigi artiklis 4a osutatud 
tehisintellektisüsteemide suhtes 
kohaldatavate üldpõhimõtete järgimine;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ca) vaatab igal aastal läbi ja analüüsib 
riiklikele järelevalveasutustele saadetud 
kaebusi ja nende tehtud järeldusi, 
artiklis 62 osutatud tõsiste intsidentide ja 
tõrgete teateid ja artiklis 60 osutatud ELi 
andmebaasi tehtud uusi kandeid, et teha 
kindlaks suundumused ja võimalikud 
esilekerkivad probleemid, mis tulevikus 
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ohustavad kodanike tervist ja ohutust 
ning põhiõigusi, kuid mida ei ole 
käesolevas määruses piisavalt käsitletud;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cb) teeb kaks korda aastas 
horisontaalset analüüsi ja tulevikusuundi 
käsitlevaid uuringuid, et selgitada välja 
mõju, mida teaduse areng, suundumused 
ja esilekerkivad probleemid võivad liidule 
avaldada;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cc) avaldab igal aastal komisjonile 
antavad soovitused, eelkõige keelatud 
kasutusviiside liigitamise ja suure riskiga 
süsteemide kohta, ning käitumisjuhendid 
tehisintellektisüsteemide puhul, mida ei 
liigitata suure riskiga süsteemideks;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cd) innustab ja hõlbustab artiklis 69 
osutatud käitumisjuhendite koostamist;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ce) koordineerib riigi pädevate 
asutuste tegevust ja tagab, et järgitakse 
artikli 59a lõikes 3 sätestatud 
järjepidevusmehhanismi, eelkõige kõigi 
suuremate piiriüleste juhtumite puhul;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cf) võtab riiklike järelevalveasutuste 
jaoks vastu siduvad otsused, kui 
järjepidevusmehhanismiga ei suudeta 
lahendada riiklike järelevalveasutuste 
vahelist konflikti, nagu on selgitatud 
artikli 59a lõikes 6;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cg) annab pakkujatele ja kasutajatele 
juhendmaterjale seoses käesolevas 
määruses sätestatud nõuete täitmisega. 
Eelkõige avaldab ta suunised järgmise 
kohta:
i) artiklis 4a osutatud usaldusväärse 
tehisintellekti tehniline hindamine; 
ii) artiklis 43 osutatud sisekontrollil 
põhinevad vastavushindamise teostamise 
meetodid; 
iii) artiklis 62 osutatud tõsistest 
intsidentidest ja tõrgetest teatamise nõuete 
täitmise hõlbustamine; 
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iv) mis tahes muud konkreetsed 
menetlused, mida pakkujad ja kasutajad 
peavad käesoleva määruse täitmisel 
teostama, eelkõige need, mis on seotud 
teavitatud asutusele edastatavate 
dokumentidega ning meetoditega 
asutustele muu asjakohase teabe 
andmiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ch) annab VKEdele ja idufirmadele 
konkreetseid juhiseid ning toetab neid 
seoses käesolevas määruses sätestatud 
kohustuste täitmisega;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ci) suurendab teadlikkust ning annab 
pakkujatele ja kasutajatele 
juhendmaterjale seoses nõudmiste 
täitmisega, et võtta kasutusele vahendid ja 
meetmed piisava tehisintellektipädevuse 
taseme tagamiseks kooskõlas artikliga 4b.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cj) panustab liidu pingutustesse teha 
koostööd kolmandate riikide ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega, et 
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edendada ühist ülemaailmset 
lähenemisviisi usaldusväärsele 
tehisintellektile;

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ck) esitab igal aastal aruande 
käesoleva määruse rakendamise kohta, 
sealhulgas hinnangu selle mõju kohta 
ettevõtjatele;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõik 1 – punkt c l (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

cl) annab suuniseid teadus- ja 
arendustegevuse juhtimiseks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Riikide pädevate asutuste määramine Riiklike järelevalveasutuste määramine

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik asutab või määrab 
riigi pädevad asutused, et tagada 

1. Iga liikmesriik asutab või määrab 
ühe riikliku järelevalveasutuse, mis 
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käesoleva määruse kohaldamine ja 
rakendamine. Riigi pädevad asutused 
korraldatakse nii, et kindlustada nende 
tegevuse ja ülesannete objektiivsus ja 
erapooletus.

korraldatakse nii, et oleks tagatud tema 
tegevuse ja ülesannete objektiivsus ja 
erapooletus.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik määrab riigi 
pädevate asutuste hulka riikliku 
järelevalveasutuse. Riiklik 
järelevalveasutus tegutseb teavitava 
asutuse ja turujärelevalveasutusena, välja 
arvatud juhul, kui liikmesriigil on 
korralduslikke või halduslikke põhjuseid 
määrata rohkem kui üks asutus.

2. Riiklik järelevalveasutus vastutab 
käesoleva määruse kohaldamise ja 
rakendamise eest. Suure riskiga 
tehisintellektisüsteemide puhul, mis on 
seotud toodetega, mille suhtes 
kohaldatakse II lisas loetletud õigusakte, 
jätkavad haldusmenetluste juhtimist 
nende õigusaktide alusel määratud 
pädevad asutused. Kui juhtum sisaldab 
käesoleva määrusega hõlmatud aspekte, 
on pädevad asutused siiski seotud 
käesoleva määruse alusel määratud 
riikliku järelevalveasutuse võetud 
meetmetega. Riiklik järelevalveasutus 
tegutseb ka teavitava asutuse ja 
turujärelevalveasutusena.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 
enda määratud asutusest või asutustest ja 
esitavad vajaduse korral põhjused, miks 
nad on määranud mitu asutust.

3. Iga liikmesriigi pädev asutus on 
juhtiv asutus, kes tagab piisava 
koordineerimise ja tegutseb käesoleva 
määruse ühtse kontaktpunktina. 
Liikmesriigid teavitavad komisjoni enda 
määratud asutustest. Lisaks peaks iga 
liikmesriigi keskne kontaktpunkt olema 
kättesaadav elektrooniliste sidevahendite 
abil.
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Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid tagavad, et riigi 
pädevatel asutustel on käesolevast 
määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks 
piisavad rahalised ja inimressursid. Eeskätt 
peab riigi pädevatele asutustele olema 
pidevalt kättesaadav piisavalt töötajaid, 
kelle pädevuste ja eksperditeadmiste hulka 
kuuluvad põhjalik arusaamine 
tehisintellekti tehnoloogiatest, andmetest ja 
andmetöötlusest, põhiõigustest ja tervise ja 
ohutusega seotud riskidest ning teadmised 
kehtivatest standarditest ja õiguslikest 
nõuetest.

4. Liikmesriigid tagavad, et riiklikul 
järelevalveasutusel on käesolevast 
määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks 
piisavad rahalised ja inimressursid. Eeskätt 
peab riiklikel järelevalveasutustel olema 
piisav arv pidevalt kättesaadavaid 
töötajaid, kelle pädevuste ja 
eksperditeadmiste hulka kuuluvad põhjalik 
arusaamine tehisintellekti tehnoloogiatest, 
andmetest, andmekaitsest ja 
andmetöötlusest, küberturvalisusest, 
konkurentsiõigusest, põhiõigustest ja 
tervise ja ohutusega seotud riskidest ning 
samuti teadmised kehtivatest standarditest 
ja õiguslikest nõuetest.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Riiklik pädev asutus täidab 
minimaalseid küberturvalisuse nõudeid, 
mis on kehtestatud avaliku halduse 
asutustele, keda peetakse elutähtsate 
teenuste operaatoriteks vastavalt 
direktiivile (...), mis käsitleb meetmeid, 
millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt 
kõrge tase kogu liidus, ja millega 
tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 2016/1148.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4b. Riikliku järelevalveasutuse 
käesoleva artikli sätete kohaselt kogutud 
mis tahes teabe ja dokumentatsiooni 
käsitlemisel täidetakse artiklis 70 
sätestatud konfidentsiaalsuskohustusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
igal aastal aruande riigi pädevate asutuste 
rahaliste ja inimressursside seisu kohta, 
hinnates sealjuures nende piisavust. 
Komisjon edastab selle teabe nõukojale 
arutamiseks ja võimalikeks soovitusteks.

5. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
igal aastal aruande riikliku 
järelevalveasutuse rahaliste ja 
inimressursside seisu kohta, hinnates 
sealjuures nende piisavust. Komisjon 
edastab selle teabe nõukojale arutamiseks 
ja võimalikeks soovitusteks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon hõlbustab riikide 
pädevate asutuste vahelist kogemuste 
vahetamist.

6. Komisjon ja nõukoda hõlbustavad 
riiklike järelevalveasutuste vahelist 
kogemuste vahetamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Riigi pädevad asutused võivad 7. Riiklikud järelevalveasutused 
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anda juhiseid ja nõu käesoleva määruse 
rakendamise kohta, sh väikepakkujatele. 
Kui riigi pädevad asutused kavatsevad 
anda juhiseid ja nõu tehisintellektisüsteemi 
kohta valdkondades, mille suhtes kehtivad 
ka muud liidu õigusaktid, konsulteeritakse 
vastavalt vajadusele nende liidu 
õigusaktide alusel pädevate riiklike 
asutustega. Liikmesriigid võivad luua 
operaatoritega suhtlemiseks ka ühe 
keskse kontaktpunkti.

võivad anda juhiseid ja nõu käesoleva 
määruse rakendamise kohta, sealhulgas 
VKEdele ja idufirmadele, tingimusel et 
see ei ole vastuolus nõukoja või komisjoni 
juhiste ega nõuannetega. Kui riiklikud 
järelevalveasutused kavatsevad anda 
juhiseid ja nõu tehisintellektisüsteemi 
kohta valdkondades, mille suhtes kehtivad 
ka muud liidu õigusaktid, konsulteeritakse 
vastavalt vajadusele nende liidu 
õigusaktide alusel pädevate riiklike 
asutustega.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui liidu institutsioonid, organid ja 
asutused kuuluvad käesoleva määruse 
kohaldamisalasse, tegutseb nende 
järelevalve teostamisel pädeva asutusena 
Euroopa Andmekaitseinspektor.

8. Kui liidu institutsioonid, organid ja 
asutused kuuluvad käesoleva määruse 
kohaldamisalasse, tegutseb nende 
järelevalve teostamisel ja koordineerimisel 
pädeva asutusena Euroopa 
Andmekaitseinspektor.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 59a
Järjepidevusmehhanism piiriüleste 

juhtumite puhul
1. Iga riiklik järelevalveasutus täidab 
talle käesoleva määrusega antud 
ülesandeid ja volitusi oma liikmesriigi 
territooriumil.
2. Kui piiriülene juhtum hõlmab 
kahte või enamat riiklikku 
järelevalveasutust, on selle liikmesriigi 
riiklik järelevalveasutus, kus on asutatud 
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pakkuja või kasutaja peamine tegevuskoht 
liidus või kus on määratud volitatud 
esindaja, pädev tegutsema juhtiva riikliku 
järelevalveasutusena 
tehisintellektisüsteemiga seotud piiriülese 
juhtumi puhul.
3. Lõikes 2 osutatud juhul teevad 
riiklikud järelevalveasutused koostööd, 
vahetavad õigeaegselt omavahel kogu 
asjakohast teavet, osutavad vastastikust 
abi ja viivad ellu ühisoperatsioone. 
Riiklikud järelevalveasutused teevad 
koostööd konsensuse saavutamiseks. 
4. Kui kahe või enama riikliku 
järelevalveasutuse vahel esineb tõsiseid 
lahkarvamusi, teavitab juhtiv riiklik 
järelevalveasutus nõukoda ja edastab talle 
viivitamata kogu juhtumiga seotud 
asjakohase teabe. 
5. Kolme kuu jooksul pärast lõikes 4 
osutatud teavitamist esitab nõukoda 
riiklikele järelevalveasutustele siduva 
otsuse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatamine peab toimuma kohe pärast seda, 
kui pakkuja on teinud kindlaks, et 
tehisintellektisüsteemi ja intsidendi või 
tõrke vahel on põhjuslik seos või et selline 
seos on põhjendatult tõenäoline, ning igal 
juhul hiljemalt 15 päeva pärast seda, kui 
pakkuja sai tõsisest intsidendist või tõrkest 
teadlikuks.

Teatamine peab toimuma põhjendamatu 
viivituseta pärast seda, kui pakkuja on 
teinud kindlaks, et tehisintellektisüsteemi 
ja tõsise intsidendi või tõrke vahel on 
põhjuslik seos või et selline seos on 
põhjendatult tõenäoline, ning igal juhul 
hiljemalt 72 tundi pärast seda, kui pakkuja 
sai tõsisest intsidendist või tõrkest 
teadlikuks.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva artikli kohast teatamist ei 
nõuta, kui pakkujad teatavad tõsisest 
intsidendist või tõrgetest ka muudes liidu 
õigusaktides sätestatud kohustuste 
täitmiseks. Sellisel juhul edastavad 
kõnealuste liidu õigusaktide alusel 
pädevad asutused saadud teate käesoleva 
määruse alusel määratud riiklikule 
järelevalveasutusele.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon ja liikmesriigid 
edendavad ja hõlbustavad selliste 
käitumisjuhendite koostamist, mille 
eesmärk on soodustada III jaotise 
2. peatükis sätestatud nõuete vabatahtlikku 
kohaldamist tehisintellektisüsteemide 
suhtes, mis ei ole suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid, toetudes 
tehnilistele kirjeldustele ja lahendustele, 
mille abil saab otstarbekalt tagada selliste 
nõuete täitmise, arvestades nende 
süsteemide sihtotstarvet.

1. Komisjon, nõukoda ja liikmesriigid 
edendavad ja hõlbustavad selliste 
käitumisjuhendite koostamist, sealhulgas 
juhul, kui need on koostatud selleks, et 
näidata, kuidas tehisintellektisüsteemid 
järgivad artiklis 4a sätestatud põhimõtteid 
ja neid saab seega pidada 
usaldusväärseks, et soodustada III jaotise 
2. peatükis sätestatud nõuete vabatahtlikku 
kohaldamist tehisintellektisüsteemide 
suhtes, mis ei ole suure riskiga 
tehisintellektisüsteemid, toetudes 
tehnilistele kirjeldustele ja lahendustele, 
mille abil saab otstarbekalt tagada selliste 
nõuete täitmise, arvestades nende 
süsteemide sihtotstarvet.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja nõukoda edendavad 
ja hõlbustavad selliste käitumisjuhendite 
koostamist, mille eesmärk on soodustada 
selliste nõuete vabatahtlikku kohaldamist 
tehisintellektisüsteemide suhtes, mis on 
seotud näiteks keskkonnasäästlikkusega, 
puuetega inimestele juurdepääsetavusega, 
sidusrühmade osalemisega 
tehisintellektisüsteemide projekteerimises 
ja arendamises ning arendusmeeskondade 
mitmekesisusega, lähtudes selgetest 
eesmärkidest ja põhilistest 
tulemusnäitajatest, millega mõõta 
kirjeldatud eesmärkide saavutamist.

2. Käitumisjuhendites, mille eesmärk 
on soodustada usaldusväärsete 
tehisintellektisüsteemide aluseks olevate 
põhimõtete vabatahtlikku järgimist, tuleb 
eelkõige

a) seada eesmärgiks nende töötajate 
ja tehisintellektisüsteemide käitamise ja 
kasutamisega tegelevate muude isikute 
seas piisava tehisintellektipädevuse 
taseme, et neid põhimõtteid järgida;
b) hinnata, mis ulatuses võivad nende 
tehisintellektisüsteemid haavatavaid 
isikuid või isikute rühmi mõjutada, 
sealhulgas lapsi, eakaid, rändajaid ja 
puuetega inimesi, või kas selliste isikute 
või isikute rühmade juurdepääsu 
suurendamiseks või muul viisil 
toetamiseks oleks võimalik võtta 
meetmeid;
c) kaaluda, kuidas nende 
tehisintellektisüsteemide kasutamine võib 
mõjutada või suurendada mitmekesisust, 
soolist tasakaalu ja võrdsust;
d) võtta arvesse, kas nende 
tehisintellektisüsteeme saab kasutada 
viisil, mis võib otseselt või kaudselt 
vähesel või suurel määral olemasolevat 
kallutatust või ebavõrdsust suurendada; 
e) arutleda mitmekesiste 
arendusmeeskondade omamise vajaduse 
ja asjakohasuse üle süsteemide kaasava 
disaini tagamiseks; 
f) kaalutleda põhjalikult, kas nende 
süsteemidel võib olla negatiivne 
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ühiskondlik mõju, eelkõige seoses 
poliitiliste institutsioonide ja 
demokraatlike protsessidega; 
g) hinnata, kuidas 
tehisintellektisüsteemid saavad aidata 
kaasa keskkonnasäästlikkusele ning 
eelkõige Euroopa rohelisest kokkuleppest 
ja Euroopa digiõiguste ja -põhimõtete 
deklaratsioonist tulenevatele liidu 
kohustustele.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käitumisjuhendeid võivad koostada 
üksikud tehisintellektisüsteemide pakkujad 
või nende esindusorganisatsioonid või 
mõlemad ning sellesse tegevusse võib 
kaasata ka kasutajaid ja huvitatud 
sidusrühmi ning nende 
esindusorganisatsioone. Käitumisjuhendid 
võivad käia ühe või mitme 
tehisintellektisüsteemi kohta, võttes 
arvesse asjaomaste süsteemide sihtotstarbe 
sarnasusi.

3. Käitumisjuhendeid võivad koostada 
üksikud tehisintellektisüsteemide pakkujad 
või nende esindusorganisatsioonid või 
mõlemad ning sellesse tegevusse võib 
kaasata ka kasutajaid ja huvitatud 
sidusrühmi, sealhulgas teadlasi ja nende 
esindusorganisatsioone, eelkõige 
ametiühinguid ja tarbijaorganisatsioone. 
Käitumisjuhendid võivad käia ühe või 
mitme tehisintellektisüsteemi kohta, võttes 
arvesse asjaomaste süsteemide sihtotstarbe 
sarnasusi. Käitumisjuhendid vastu võtvad 
pakkujad määravad vähemalt ühe 
füüsilise isiku, kes vastutab sisejärelevalve 
eest.

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käitumisjuhendite koostamist 
edendades ja hõlbustades võtavad 
komisjon ja nõukoda arvesse 
väikepakkujate ja idufirmade erihuve ja 

4. Käitumisjuhendite koostamist 
edendades ja hõlbustades võtavad 
komisjon ja nõukoda arvesse VKEde ja 
idufirmade erihuve ja vajadusi.
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vajadusi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69a
Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus
1. Ilma et see piiraks muude 
halduslike või õiguskaitsevahendite 
kohaldamist, on igal füüsilisel või 
juriidilisel isikul õigus esitada kaebus 
järelevalveasutusele, eelkõige 
liikmesriigis, kus on tema alaline elukoht, 
töökoht või väidetava rikkumise 
toimumiskoht, kui füüsiline või juriidiline 
isik leiab, et käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva 
tehisintellektisüsteemi pakkuja või 
kasutaja on rikkunud tema tervist, 
ohutust, põhiõigusi, õigust selgitusele või 
muid käesolevas määruses sätestatud 
kohustustest tulenevaid õigusi. Kaebuse 
võib esitada esindushagina 
direktiivi (EL) 2020/1828 alusel sätestatud 
tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmiseks.
2. Füüsilistel või juriidilistel isikutel 
on õigus olla ära kuulatud kaebuste 
käsitlemise menetluse käigus ja riikliku 
järelevalveasutuse poolt nende kaebusega 
seoses korraldatud mis tahes uurimistes. 
3. Riiklik järelevalveasutus, kellele 
kaebus esitati, teavitab kaebuse esitajaid 
menetlemise käigust ja tulemustest. 
Riiklik järelevalveasutus võtab eelkõige 
kõik vajalikud meetmed, et saadud 
kaebusi menetleda, ning annab kaebuse 
esitajale kolme kuu jooksul kaebuse 
saamisest esialgse vastuse, milles ta 
märgib meetmed, mida ta kavatseb võtta, 
ja võimalikud järgmised menetlusetapid.
4. Riiklik järelevalveasutus võtab 
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viivitamatult ja mitte hiljem kui kuus 
kuud pärast kaebuse esitamise kuupäeva 
kaebuse suhtes, sealhulgas artikli 68b 
kohase õiguskaitsevahendi kasutamise 
suhtes vastu otsuse ja teavitab kaebuse 
esitajat kaebuse menetlemise 
edusammudest ja tulemustest.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69b
Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile 

riikliku järelevalveasutuse vastu
1. Ilma et see piiraks muude 
halduslike või kohtuväliste 
heastamisvahendite kohaldamist, on igal 
füüsilisel või juriidilisel isikul õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile või 
kohtuvälisele õiguskaitsevahendile, 
sealhulgas parandamisele, asendamisele, 
hinna alandamisele, lepingu lõpetamisele, 
makstud hinna hüvitamisele või varalise 
ja mittevaralise kahju hüvitamisele 
riikliku järelevalveasutuse õiguslikult 
siduva otsuse vastu, millega rikutakse 
tema õigusi.
2. Ilma et see piiraks muude 
halduslike või kohtuväliste 
õiguskaitsevahendite kohaldamist, on 
kõikidel mõjutatud isikutel õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile, kui riiklik 
järelevalveasutus ei käsitle kaebust, ei 
teavita kaebuse esitajat esitatud kaebuse 
menetlemise käigust või esialgsest 
tulemusest artikli 68a lõike 3 kohaselt 
kolme kuu jooksul või ei täida kohustust 
teha kooskõlas artikli 68a lõikega 4 
kaebuse kohta kuue kuu jooksul lõplik 
otsus või ei täida artiklist 65 tulenevaid 
kohustusi.
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3. Järelevalveasutuse vastu 
algatatakse menetlus selle liikmesriigi 
kohtus, kus riiklik järelevalveasutus asub.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69c
Õigus selgitusele

1. Kõik mõjutatud isikud, kelle suhtes 
kohaldatakse otsust, mille pakkuja või 
kasutaja on teinud käesoleva määruse 
kohaldamisalasse kuuluva 
tehisintellektisüsteemi väljundi põhjal ja 
millel on õiguslikud tagajärjed, mis nende 
arvates kahjustavad nende tervist, 
ohutust, põhiõigusi, sotsiaal-
majanduslikku heaolu või mis tahes muid 
käesolevas määruses sätestatud 
kohustustest tulenevaid õigusi, saavad 
pakkujalt või kasutajalt otsuse edastamise 
ajal artikli 13 lõike 1 kohase selge ja 
sisulise selgituse tehisintellektisüsteemi 
rolli kohta otsustusmenetluses, tehtud 
otsuse peamiste parameetrite ja nendega 
seotud sisendandmete kohta. 
2. Lõiget 1 ei kohaldata selliste 
tehisintellektisüsteemide kasutamisel: 
a) mille suhtes kohaldatakse erandeid 
lõikes 1 sätestatud kohustusest või sellega 
seonduvaid piiranguid liidu või riikliku 
õiguse alusel, millega kehtestatakse muud 
sobivad kaitsemeetmed mõjutatud isikute 
õiguste, vabaduste ning õigustatud huvide 
kaitsmiseks; või 
b) mille puhul mõjutatud isik on 
andnud vaba, selgesõnalise, konkreetse ja 
teadliku nõusoleku mitte saada selgitust. 
Mõjutatud isikul on õigus oma nõusolek 
igal ajal tagasi võtta või anda nõusolek 
mitte saada selgitust. Mõjutatud isikut 
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teavitatakse sellest enne nõusoleku 
andmist. Nõusoleku tagasivõtmine on 
sama lihtne kui selle andmine.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69d
Esindushagi

1. Direktiivi (EL) 2020/1828 
(tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise 
esindushagide kohta) I lisasse lisatakse 
järgmine tekst: 
„Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus xxxx/xxxx, millega nähakse ette 
tehisintellekti käsitlevad ühtlustatud 
õigusnormid (tehisintellekti käsitlev 
õigusakt) ja muudetakse teatavaid liidu 
õigusakte“.
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Ettepanek võtta vastu määrus
X jaotis – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KONFIDENTSIAALSUS JA 
KARISTUSED

KONFIDENTSIAALSUS, 
ÕIGUSKAITSEVAHENDID JA 
KARISTUSED

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 84 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. [Kolme aasta jooksul pärast artikli 
85 lõikes 2 osutatud käesoleva määruse 
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kohaldamise alguskuupäeva] hindab 
komisjon nõukoja tulemuslikkust oma 
ülesannete täitmisel ja seda, kas ELi 
ametil oleks parimad võimalused tagada 
käesoleva määruse tulemuslik ja 
ühtlustatud rakendamine.
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Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5a. Usaldusväärse tehnoloogia 
hindamise tulemused;
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