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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Üldine

1. tunnistab toimiva digitaalse ühtse turu ning tehisintellekti, robootika ja seonduva 
tehnoloogia kasutamise tähtsust ELi kodanike jaoks, kuna need aitavad lahendada 
ühiskonna ees seisvaid probleeme, eelkõige COVID-19 pandeemia ajal;

2. on seisukohal, et VKEsid tuleb digitehnoloogiale üleminekul toetada, sest nende 
ressursid on piiratud; kutsub seetõttu komisjoni üles viima enne õigusaktide avaldamist 
läbi nende toimivuskontrolli VKEde jaoks ja hoidma halduskoormuse minimaalsena, 
muu hulgas standardite väljatöötamise kaudu;

3. juhib tähelepanu sellele, et digitaalne ühtne turg ja tehisintellekt on mitmekesised ning 
neid mõjutavad kiired ja dünaamilised arengud; nõuab tungivalt, et komisjon leiaks oma 
ettepanekutes ja algatustes tasakaalu, vältides ühest küljest ühesugust lähenemisviisi 
kõigi jaoks ja teisest küljest turu killustamist riiklike lähenemisviiside vahel;

Tehisintellekti parem kasutamine Euroopa tarbijate huvides

4. rõhutab, et tehisintellekti jaoks on vaja uut õigusraamistikku, et maandada autonoomse 
käitumise võimalikke riske ning maksimeerida kasutajate usaldust ja nende saadavat 
kasu; kutsub komisjoni üles esitama tehisintellekti teema reguleerimiseks riskipõhise ja 
innovatsioonisõbraliku õigusraamistiku ettepaneku, milles keskendutakse 
olemasolevates õigusaktides esinevate lünkade tuvastamisele ja kõrvaldamisele ning 
mis on kehtivate valdkondlike õigusaktidega kooskõlas;

5. on kindlalt veendunud, et tehisintellekti ja kõrge riskiastme määratlused peaksid olema 
tulevikukindlad, et tagada tarbijatele ja ettevõtjatele õigusselgus, ning et need peaksid 
hõlmama inimjärelevalvet kõrge riskitasemega tehisintellekti rakenduste üle;

6. on veendunud, et olemasolevad õigusaktid tuleb kohandada uutele tehnoloogiatele 
kohaldatavaks; palub komisjonil muu hulgas kohandada tootevastutuse direktiivi1, 
eelkõige määratledes uuesti mõisted „toode“ ja „puudus“ ning kaaludes 
tõendamiskohustuse mõiste kohandamist, mis peaks kajastama üldise tooteohutuse 
direktiivi2 muudatusi;

7. rõhutab, et ühiskond, sealhulgas tarbijad, peaks saama ühiskonna heaolu teeniva 
tehisintellekti vastutustundlikust arendamisest ja kasutuselevõtust kasu; palub seetõttu 
komisjonil määratleda eetikanormid tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia 
arendamiseks, kasutuselevõtuks ja kasutamiseks, võttes arvesse parema õigusloome 
põhimõtteid;

1 EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29.
2 EÜT L 11, 15.1.2002, lk 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32001L0095
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8. rõhutab, et tehisintellekti treenimise jaoks on väga oluline andmete vaba liikumine 
digitaalsel ühtsel turul ja seda peaksid toetama asjakohased lepingulised eeskirjad;

9. kutsub komisjoni üles toetama selliste rahvusvaheliste standardite väljatöötamist, mis 
reguleerivad tehisintellekti kasutamist;

Ühtse turu toimimine digitaalsete elementide osas

10. rõhutab, et tarbijad saavad juba praegu kasu rangetest andmekaitsenormidest, nagu 
isikuandmete kaitse üldmäärus3 ja e-privaatsuse direktiiv4; tunneb heameelt selle üle, et 
komisjon näeb ette meetmed, mis annavad üksikisikutele paremad võimalused oma 
õigusi kasutada ning mis peavad vähemalt osaliselt põhinema tsiviilõigusel;

11. palub komisjonil tagada, et kasutajad oleksid nõuetekohaselt informeeritud ja et nende 
õigused oleksid tõhusalt tagatud, kui nad suhtlevad automatiseeritud 
otsustussüsteemidega, ning et automaatsed otsustussüsteemid ei tekitaks ühtsel turul 
tarbijatele ebaõiglaselt kallutatud väljundeid;

12. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks tulevases digiteenuste õigusakti ettepanekus 
kasutajate tsiviilõiguste tugeva kaitse, eelkõige selleks, et kaitsta muu hulgas 
väljendusvabadust ja teenuste osutamise vabadust, ning kaitseks kasutajaid kahjuliku 
täppissuunamise eest;

13. rõhutab, et on vastuvõetamatu, et tarbijad puutuvad kokku ohtlike toodetega, ja seetõttu 
on vaja suurendada internetipõhiste kauplemiskohtade vastutust; palub komisjonil 
kehtestada digiteenuste õigusakti ettepanekus selged eeskirjad sisumajutusplatvormide 
vastutuse kohta nende kaudu müüdavate või reklaamitavate kaupade puhul, et muu 
hulgas kaotada õiguslik lünk, mis seisneb selles, et ostjad ei jää teenusega rahule viisil, 
millele neil seaduse või kaupade tarnelepingu kohaselt on õigus, näiteks seepärast, et 
platvormil polnud võimalik tuvastada kauba algset müüjat;

14. on seisukohal, et nutilepingute kasutamine digitaalsel ühtsel turul peab kindlalt 
põhinema tsiviil- ja lepinguõigusel, et ettevõtjate ja tarbijate õigused oleks tagatud;

15. märgib, et suured, märkimisväärse võrgumõjuga platvormid võivad de facto toimida 
digitaalmajanduse veebisisule juurdepääsu kontrollijatena, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon analüüsiks mõju, mida nende suurte platvormide võim avaldab tarbijate ja 
VKEde õigustele.

3 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
4 EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj

