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Austatud esimees

Õiguskomisjonile tehti ülalnimetatud menetluse raames ülesandeks esitada arvamus Teie 
komisjonile. Arvamuse koostajaks määrati Mady Delvaux. Õiguskomisjon otsustas 20. 
novembri 2018. aasta koosolekul esitada arvamuse kirja vormis.

Vastavalt kodukorra artikli 54 alusel saavutatud kokkuleppele kaasamise kohta on 
õiguskomisjonil ainupädevus vastutust ja intellektuaalomandi õigust puudutavates küsimustes 
ning jagatud pädevus tehnoloogia lõimitud väärtusi ja nn eetilist disaini käsitlevates 
küsimustes. 

Õiguskomisjon arutas küsimust 6. detsembri 2018. aasta koosolekul ning pärast 
koordinaatorite kirjalikku arvamustevahetust võeti 10. detsembril 2018 toimunud koosolekul 
vastu järgmine arvamus. Nimetatud koosolekul1 otsustas komisjon paluda vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud.

Loodan, et see annab kasuliku panuse Teie komisjoni koostatavasse raportisse.

1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean-Marie Cavada, (aseesimees), Mady Delvaux 
(aseesimees ja arvamuse koostaja), Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel 
Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual.
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ETTEPANEKUD

A. arvestades, et oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsioonis soovitustega komisjonile 
robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta (2015/2013 (INL)) kutsus parlament 
komisjoni üles töötama välja ühtse õigusraamistiku robootika, sealhulgas autonoomsete 
süsteemide ja arukate autonoomsete robotite arendamiseks;

1. nõuab tungivalt, et pöörataks suurt tähelepanu toodete ohutusele, sest see võimaldab 
tagada tarbijate kaitse ning usalduse tehisintellekti ja robootika vastu;

2. rõhutab, et inimkeskne disain on tehisintellekti arendamisel väga oluline, kuna tuleb 
tagada vastutus masinate tehtud otsuste eest;

3. rõhutab vajadust luua poliitiline raamistik, mis soodustab igat liiki tehisintellekti ja 
mitte üksnes süvaõppesüsteemide arengut, mis eeldab ülisuure hulga andmete 
kasutamist;

4. rõhutab, et andmete kasutamist tervishoiusektoris tuleb hoolikalt ja eetiliselt jälgida 
ning see ei või mingil viisil takistada sotsiaalkaitse või kindlustuse kättesaadavust;

5. on seisukohal, et kui tehisintellekti kasutatakse siiratavates meditsiiniseadmetes, peaks 
nende saajal olema õigus kontrollida ja muuta seadmes kasutatavat lähtekoodi;

6. tuletab meelde, et kvaliteetsete andmete kättesaadavus on tehisintellekti sektori reaalse 
konkurentsivõime tagamiseks ülioluline, ning nõuab, et riiklikud ametiasutused looksid 
võimalused andmete kogumiseks, jagamiseks ja haldamiseks, muutes andmed 
ühishüveks, nagu avatud andmed;

7. tunneb heameelt komisjoni algatuse üle moodustada vastutuse ja uute tehnoloogiatega 
tegelev eksperdirühm, et pakkuda ELile asjatundlikku teavet tootevastutuse direktiivi 
kohaldatavuse kohta traditsiooniliste toodete, uute tehnoloogiate ja uute ühiskondlike 
probleemide suhtes (tootevastutuse direktiivi rühm) ning aidata liidul välja töötada 
põhimõtted, millest lähtuda uusi tehnoloogiaid käsitlevate ELi ja liikmesriikide 
kohaldatavate õigusaktide võimalikul kohandamisel (uute tehnoloogiate rühm);

8. peab siiski kahetsusväärseks, et praeguse parlamendikoosseisu ajal ei esitatud selles 
vallas ühtegi seadusandlikku ettepanekut, mis lükkab edasi vastutust käsitlevate 
normide ajakohastamise ELi tasandil ja seab ohtu õiguskindluse kogu liidus nii 
ettevõtjate kui ka tarbijate seisukohalt;

9. võtab teadmiseks Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) käimasoleva töö 
tehisintellekti valdkonnas ja nõuab tungivalt, et liikmesriigid kooskõlastaksid oma ISO 
liikmete tegevust, et kaitsta standardite väljatöötamisel võimalikult tõhusalt Euroopa 
väärtusi ja huve;

10. tuletab meelde oma eespool nimetatud 16. veebruari 2018. aasta resolutsiooni, milles 
tõdeti, et konkreetselt robootika kohta ei ole õigusnorme vastu võetud, kuid 
olemasolevaid õigussüsteeme ja doktriine on võimalik robootika suhtes hõlpsasti 
kohaldada, kuigi mõned aspektid tuleb ilmselt eraldi läbi mõelda; kordab resolutsioonis 
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esitatud üleskutset, et komisjon toetaks horisontaalset ja tehnoloogiliselt neutraalset 
lähenemisviisi intellektuaalomandile eri sektorites, kus võiks robootikat kasutada;

11. peab tervitatavaks institutsioonidele esitatud komisjoni teatist „Suunised 
intellektuaalomandi õiguste jõustamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2004/48/EÜ teatavate aspektide kohta“, kuid rõhutab vajadust jälgida 
intellektuaalomandi õiguste normide asjakohasust ja tõhusust tehisintellekti arengu 
reguleerimisel; rõhutab sellega seoses toimivuskontrolli tähtsust;

12. on rahul sellega, et komisjon on moodustanud tehisintellekti käsitleva kõrgetasemelise 
eksperdirühma, kuhu kuuluvad teadusringkondade, kodanikuühiskonna ja tööstuse 
esindajad, et koostada tehisintellekti eetikasuunised sellistes küsimustes nagu õiglus, 
ohutus, läbipaistvus, töö tulevik, demokraatia ja laiemalt põhiõiguste harta kohaldamise 
mõju, sealhulgas eraelu puutumatus ja isikuandmete kaitse, väärikus, tarbijakaitse ja 
mittediskrimineerimine;

13. ootab huviga koos liikmesriikidega toimuvat kohtumist, mis korraldatakse 2019. aasta 
jaanuaris pärast eetikasuuniste eelnõu avaldamist 2018. aasta lõpus, nagu teatati 
komisjoni 25. aprilli 2018. aasta teatises;

14. rõhutab, et kodanike murede arvessevõtmiseks nende suuniste koostamisel saaks 
parlament palju ära teha STOA tegevuse kaudu;

15. võtab teadmiseks tehisintellekti käsitleva koordineeritud tegevuskava, mille esitas 
asepresident Ansip 2018. aasta detsembris;

16. rõhutab, et tehisintellekti ja robootika arendamisel on praegu esirinnas ELi 
mittekuuluvad riigid, mistõttu on eriti oluline Euroopa ühine lähenemisviis, mis aitaks 
kaitsta ELi positsiooni tehisintellekti arendamisel;

17. tunneb seetõttu heameelt ELi tehisintellekti liidu loomise üle, mille eesmärk on 
aktiivselt kaasata mitmesuguseid osalejaid, sealhulgas ettevõtjaid, 
tarbijaorganisatsioone, ametiühinguid ja teisi kodanikuühiskonna organisatsioonide 
esindajaid; märgib, et selle laiahaardelise sidusrühmade platvormi eesmärk on täiendada 
ja toetada tehisintellekti käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma tööd, eriti 
tehisintellekti eetikasuuniste eelnõu ettevalmistamisel ning ELi konkurentsivõime 
tagamisel kiiresti arenevas tehisintellekti valdkonnas.


