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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000008/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Petra De Sutter
namens de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Betreft: Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van 
consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten

We zijn getuige van een snelle ontwikkeling van de technologie op het gebied van kunstmatige 
intelligentie (AI) en geautomatiseerde besluitvorming. De toepassingen, kansen en uitdagingen die 
voor ons liggen, zijn talrijk en omvatten vrijwel alle sectoren van de interne markt.

Zij bieden een groot potentieel in termen van innovatieve en hoogwaardiger producten en diensten, 
maar er moet ook aan diverse uitdagingen het hoofd worden geboden om dit potentieel ten volle te 
benutten:

1. de keuze van de consument, het vertrouwen en de welvaart moeten worden gewaarborgd. 
Diensten en goederen waarbij gebruik wordt gemaakt van AI en geautomatiseerde 
besluitvorming brengen het risico met zich mee dat consumenten worden misleid, 
gediscrimineerd of zelfs benadeeld, bijvoorbeeld in verband met gedifferentieerde prijsstelling of 
geautomatiseerde professionele diensten die zonder het menselijk toezicht van 
hooggekwalificeerde vakmensen worden verricht.

2. de bestaande kaders voor productveiligheid en -aansprakelijkheid in de EU moeten wellicht 
worden aangepast zodat ze nieuwe, op AI gebaseerde producten en diensten omvatten, 
teneinde te zorgen voor vrij verkeer in de hele interne markt, en te waarborgen dat bedrijven en 
consumenten beschermd zijn tegen schade en een schadevergoeding krijgen als er schade 
optreedt. Dit is met name van belang wanneer producten en diensten geautomatiseerde 
besluitvormingscapaciteit omvatten en indien bevoegde autoriteiten, bedrijven en consumenten 
geen toegang hebben tot duidelijke informatie over de wijze waarop een besluit is genomen. In 
dat geval kan transparantie alleen worden gewaarborgd door de bewijslast om te keren.

3. de verdere vaststelling van normen en doelstellingen, onder meer over de kwaliteit van 
gegevens, en het wegnemen van vooringenomenheid in alle gegevensreeksen door middel van 
het instellen van waarborgen bij het ontwerpen en testen van algoritmische besluitvorming, zal 
van cruciaal belang zijn om Europese bedrijven wereldwijd te helpen concurreren.

Hoe is de Commissie voornemens a) ervoor te zorgen dat consumenten worden beschermd tegen 
oneerlijke en/of discriminerende handelspraktijken, of tegen de risico’s van door AI gedreven 
professionele diensten; b) te zorgen voor meer transparantie in deze processen; en c) ervoor te 
zorgen dat alleen hoogwaardige en onbevooroordeelde gegevensreeksen worden gebruikt in het 
geautomatiseerde besluitvormingsproces?

Welke initiatieven zal de Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de EU-kaders voor veiligheid en 
aansprakelijkheid geschikt zijn voor het beoogde doel en markttoezichtautoriteiten en andere 
bevoegde autoriteiten de nodige middelen en bevoegdheden verschaffen om op te treden?
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