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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 225,

– võttes arvesse tootevastutuse direktiivi 85/374/EMÜ,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 56,

A. arvestades, et tehisintellekt ja muud kujunemisjärgus digitehnoloogiad võivad muuta 
meie ühiskonda ja majandust paremaks; sellest hoolimata on võimatu täielikult välistada 
selliste tehnoloogiate kasutamisest tulenevat kahju, vigastusi või inimohvreid;

B. arvestades, et transpordi valdkonnas soodustab tehisintellekt järgmise põlvkonna IT-
süsteemide arengut ning selle rakendamine hõlmab mitut liiki tehnoloogia kasutamist, 
nagu autonoomsed sõidukid ja liikluskorralduse lahendused;

C. arvestades, et liidu vastutusraamistikku täiendavad riiklikud vastutuskorrad ning et need 
mõlemad peaksid kajastama kujunemisjärgus tehnoloogiate keerukust, et tagada 
kaitstuse ühtne tase, säilitades samal ajal tasakaalu kaitse ja tehnoloogiliste uuenduste 
vajaduse vahel; 

D. arvestades, et liidu ja riiklikud õigusaktid peaksid tagama tooteohutuse kõrge taseme nii 
enne toote olelusringi algust kui ka selle vältel ning hõlbustama samas ohvritele 
tagantjärele hüvitise maksmist;

1. rõhutab, et sõidukites saab tehisintellekti kasutada mitmel tasemel ning see mõjutab 
oluliselt nende autonoomiat ja sellest tulenevalt ka tsiviilvastutust;

2. rõhutab, et automaatsed funktsioonid võivad keskpikas ja pikas perspektiivis ohutust 
oluliselt parandada; märgib, et tehisintellekti võiks kasutada ka logistikaahelate 
kavandamiseks ja juhtimiseks ning tõhususe, vastupidavuse, usaldusväärsuse ja 
paindlikkuse suurendamiseks;

3. rõhutab, kui oluline on määratleda selge vastutuse jaotus tarkvaraarendajate, eri 
komponentide tootjate, teenuseosutajate ja käitajate ning lõppkasutajate vahel;

4. rõhutab, et tehisintellektiga seotud rakenduste puhul, millel on kõrge riskiprofiil, on 
vaja sõltuvalt automatiseerituse tasemest rakendada riskipõhist lähenemisviisi;

5. soovitab, et olukorras, kus käitajal on suurem kontrollitase kui tehisintellektiga 
varustatud toote või teenuse omanikul või kasutajal, saab riske paremini hallata käitaja 
ja seetõttu peaks vastutust kandma tema; märgib, et mis tahes kohustust peaks kandma 
see osaleja, kellel on kõige paremad võimalused riski maandamiseks;

6. rõhutab vajadust tagada praegusega võrdne tooteohutuse tase, et hõlbustada õnnetuste 
ohvritele kahju korvamist ja vältida kohtukulude edaspidist suurenemist; samuti tuleks 
vältida õiguskindlusetust, eriti ettevõtjate jaoks, kes turustavad oma tooteid ELis ja 
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kogu maailmas;

7. rõhutab, kui oluline on tagada, et sõidukijuhid oleksid alati täiesti teadlikud sõiduki 
automatiseerituse tasemest ja oma vastutuse ulatusest: sõidukijuhte tuleks teavitada 
nende sõidukis kasutusel olevatest tehisintellekti süsteemidest ning selliste 
süsteemidega seotud piirangutest, nagu aktiveerimine, deaktiveerimine ja rikked; lisaks 
peaksid sõidukisse sisseehitatud funktsioonid juhile korrapäraselt meelde tuletama, et 
sõiduki seisundi jälgimise eest vastutab tema;

8. märgib, et tõsiste õnnetuste puhuks on vaja varustada sõidukid pardasalvestiga, pidades 
täielikult kinni andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevatest õigusaktidest;

9. nõuab täiendavat analüüsi selle kohta, kas sõidukite automatiseeritud funktsioonide 
tõttu on vaja kohandada Euroopa juhilubade direktiivi;

10. toonitab, et iga automatiseerituse taseme jaoks tuleb hoolikalt välja töötada 
vastutusskeemid, mida kasutatakse õnnetuse või liiklusalaste õigusaktide rikkumise 
korral, ning et need skeemid tuleb kasutajale edastada arusaadaval viisil, et tagada sujuv 
üleminek juhi täielikult vastutuselt tootja ja maantee haldaja täielikule vastutusele;

11. märgib, et automatiseeritud sõidukid puutuvad kokku muutuvate signaalide ja 
tingimustega; nõuab seetõttu, et regulaarselt ajakohastataks digitaalseid kaarte, mis 
annavad kohustuslikku miinimumteavet teedevõrgu kohta;

12. palub komisjonil esitada suunised, et vältida killustatud regulatiivseid lähenemisviise 
riiklikul tasandil, võttes arvesse tootevastutuse direktiivi ja riiklikke vastutuskordi.


