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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til 

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

 
A. der henviser til, at etiske retningslinjer, såsom de principper, der er vedtaget af 

Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende Kunstig Intelligens, er et godt udgangspunkt, 
men ikke er tilstrækkelige til at sikre, at virksomheder handler forsvarligt og garanterer 
effektiv forbrugerbeskyttelse;

Anvendelsesområde
1. understreger, at det er vigtigt, at EU's regelsæt, der fokuserer på etiske aspekter ved 

kunstig intelligens (AI), robotteknologi og relaterede teknologier, finder anvendelse, når 
forbrugere i Unionen er brugere af, underlagt eller blevet udsat for eller styret mod et 
algoritmisk system, uanset hvor de enheder, der udvikler, sælger eller anvender systemet, 
er etableret; mener desuden, at de fastsatte regler af hensyn til retssikkerheden bør finde 
anvendelse på alle udviklere og i hele værdikæden, nemlig udvikling, udbredelse og 
anvendelse af de relevante teknologier og komponenter hertil, og bør garantere et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau; gentager betydningen af Unionens værdier som omhandlet 
i traktaterne, når det gælder betydningen af beskyttelse af personoplysninger og af 
udtrykkeligt og informeret samtykke, og foreslår, at disse regler tager hensyn til de 
erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af forordning (EU) nr. 2016/6791 (GDPR), 
der betragtes som et globalt benchmark; mener, at en juridisk repræsentant, der er 
etableret i Unionen, og til hvem anmodninger kan rettes, f.eks. for at give mulighed for 
klageadgang for forbrugerne, er vigtig for håndhævelsen af EU's fremtidige regelsæt; 

2. bemærker, at EU's regelsæt bør gælde for algoritmiske systemer, bl.a. inden for AI, 
tingenes internet, maskinindlæring, regelbaserede systemer, automatiserede og 
assisterede beslutningsprocesser og robotteknologi; bemærker desuden, at der bør 
udvikles standardiserede ikoner til at forklare disse systemer for forbrugerne, når disse 
systemer er karakteriseret som komplekse eller i stand til at tage beslutninger, der har en 
betydelig indvirkning på forbrugernes liv;

3. understreger, at EU's regelsæt skal have en menneskecentreret tilgang og føre til 
udvikling af systemer, der i deres design integrerer europæiske etiske værdier; mener, at 
EU's regelsæt, der fokuserer på Unionens værdier som henvist til i traktaterne, ville 
udgøre en merværdi ved at give Europa en unik konkurrencefordel og yde et vigtigt bidrag 
til borgeres og virksomheders trivsel og velstand i Unionen samt sætte skub i det indre 
marked; understreger, at etiske rammer for AI også udgør en merværdi for bestræbelserne 
på at fremme innovation på det indre marked;

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 
(generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1). 
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4. påpeger, at det regelsæt, der blev indført med afgørelse nr. 768/2008/EF2, fastsætter en 
harmoniseret liste over forpligtelser for producenter, importører og distributører, 
tilskynder til brug af standarder og fastsætter flere kontrolniveauer afhængigt af 
produktets farlighed; mener, at denne ramme også bør finde anvendelse på produkter med 
indbygget kunstig intelligens;

5. understreger, at enhver fremtidig regulering bør følge en differentieret risikobaseret 
tilgang for at gøre det muligt at udvikle og indføre sikre og pålidelige systemer med klare 
kriterier og indikatorer, efterfulgt af en upartisk juridisk vurdering, der tager 
udgangspunkt i den mulige skadevirkning eller overtrædelse af den enkeltes rettigheder 
samt for samfundet som helhed, under hensyntagen til den særlige kontekst i forbindelse 
med anvendelsen af det algoritmiske system; understreger, at de retlige forpligtelser og 
certificeringskravene gradvist bør øges i takt med det identificerede risikoniveau; 
fremhæver, at der i de laveste risikokategorier ikke bør pålægges supplerende retlige 
forpligtelser; bemærker, at algoritmiske systemer, der kan skade en person eller potentielt 
krænke en persons rettigheder eller påvirke den enkeltes adgang til offentlige fordele, 
ikke kan anses for at være i den laveste risikokategori; noterer sig, at den risikobaserede 
tilgang bør følge klare og gennemsigtige regler, sikre tilstrækkelig retssikkerhed og 
samtidig være fremtidssikret; opfordrer til ensartet gennemførelse af 
risikoklassificeringssystemet og de dertil knyttede retlige forpligtelser for at sikre lige 
vilkår mellem medlemsstaterne og forhindre fragmentering af det indre marked; 
understreger, at risikovurderingen af et specifikt system bør evalueres løbende;

6. minder om, at Kommissionen bør undersøge EU's eksisterende regelsæt og dets 
anvendelse, herunder gældende forbrugerlovgivning, produktansvarslovgivning, 
produktsikkerhedslovgivning og markedsovervågningslovgivning med henblik på at 
identificere huller i lovgivningen samt eksisterende lovgivningsmæssige forpligtelser; 
mener, at dette er nødvendigt for at fastslå, om EU's eksisterende regelsæt er i stand til at 
reagere på fremkomsten af AI, robotteknologi og relaterede teknologier, og om det er i 
stand til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

Datastyring
7. understreger betydningen af EU's etiske og lovgivningsmæssige rammer, herunder 

navnlig bestemmelser, der kræver data af høj kvalitet for at træne algoritmiske systemer 
i forbindelse med deres anvendelse; fremhæver i denne forbindelse, at det er nødvendigt 
at sikre, at de anvendte uddannelsesdata er repræsentative og, hvor det er muligt, fjerne 
systematiske fejl i datasæt samt data- og aggregeringsstandard med henblik på at forbedre 
de algoritmiske systemers output og styrke forbrugernes tillid og accept; understreger, at 
disse datasæt bør kunne revideres af de kompetente myndigheder, når de anmodes om at 
sikre deres overensstemmelse med de tidligere nævnte principper;

Forbrugerbeskyttelse: algoritmers gennemsigtighed og forklarlighed
8. understreger, at forbrugernes tillid er afgørende for udviklingen og implementeringen af 

2 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles 
rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 
93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82).
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AI, robotteknologi og relaterede teknologier, som kan være forbundet med iboende risici, 
når de er baseret på uigennemskuelige algoritmer og datasæt med systematiske fejl; 
mener, at forbrugerne bør have ret til at blive tilstrækkeligt informeret på en forståelig, 
rettidig, standardiseret, præcis og tilgængelig måde om algoritmiske systemers eksistens, 
hvordan de tænker, mulige output og følger for forbrugerne samt om, hvordan man kan 
få fat i en person med beslutningsbeføjelser, og hvordan systemets afgørelser kan 
kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis og korrigeres; minder om, at mennesker altid 
skal kunne ændre automatiserede beslutninger; mener, at forbrugere også bør beskyttes 
ved hjælp af retten til at slukke eller begrænse et AI-system ved hjælp af personlig 
tilpasning, når det er muligt; fremhæver betydningen af proportionalitet i udviklingen af 
rammebestemmelser om gennemsigtighed for at undgå at skabe en unødig byrde for 
nystartede virksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der driver 
virksomhed i lavrisikokategorier;

9. understreger, at det er nødvendigt effektivt at tackle de udfordringer, som algoritmiske 
systemer giver anledning til, og sikre, at forbrugerne får indflydelse og beskyttes behørigt; 
understreger, at det er nødvendigt at se ud over de traditionelle principper om information 
og offentliggørelse, som ligger til grund for forbrugerlovgivningen, da der vil være brug 
for stærkere forbrugerrettigheder og klare grænser for udviklingen og brugen af 
algoritmiske systemer for at sikre, at teknologien bidrager til at forbedre forbrugernes liv 
og udvikler sig på en måde, der respekterer de grundlæggende rettigheder og 
forbrugerrettighederne samt EU's værdier;

10. mener, at det i høj grad er nødvendigt med en værdiorienteret tilgang til design for at 
skabe betingelserne for social accept af AI hos forbrugerne; mener, at de etiske værdier 
retfærdighed, nøjagtighed, fortrolighed og gennemsigtighed bør ligge til grund for AI, 
hvilket i denne sammenhæng betyder, at systemets handlinger bør være således, at de 
ikke genererer urimeligt partiske resultater;

11. minder om, at det er vigtigt at sikre, at forbrugerne har adgang til effektive retsmidler, og 
opfordrer medlemsstaterne og de nationale markedsovervågningsmyndigheder til at sikre, 
at tilgængelige, økonomisk overkommelige, uafhængige og effektive procedurer og 
prøvelsesmekanismer er til rådighed for at sikre en upartisk menneskelig gennemgang af 
alle påstande om krænkelser af forbrugernes rettigheder ved brug af algoritmiske 
systemer, hvad enten de kan tilskrives aktører i den offentlige eller den private sektor; 
opfordrer indtrængende til, at tvistbilæggelse og kollektive søgsmålsmekanismer i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til 
indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om 
ophævelse af direktiv 2009/22/EF3 bør stilles til rådighed med henblik på at gøre 
indsigelse mod indførelse eller igangværende anvendelse af et system, der indebærer en 
risiko for krænkelse af forbrugernes rettigheder, eller for at rette op på en krænkelse af 
rettigheder; anmoder Kommissionen om at sikre, at nationale og europæiske 
forbrugerorganisationer har tilstrækkelige midler til at hjælpe forbrugerne med at udøve 
deres ret til adgang til retsmidler i tilfælde, hvor afgørelser baseret på AI-applikationer 
krænker forbrugernes rettigheder;

12. understreger, at hvis midler fra offentlige kilder sammen med standarder for offentlige 

3 COD (2018)0089, under offentliggørelse.
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udbudsprocedurer og kontrakter betydeligt bidrager til udvikling eller gennemførelse af 
et algoritmisk system, kan koden, de genererede data – for så vidt som det ikke drejer sig 
om personoplysninger – og den afprøvede model automatisk være offentligt tilgængelige 
efter aftale med udvikleren for at sikre gennemsigtighed, øge cybersikkerheden og 
muliggøre genbrug for at fremme innovation; understreger, at det indre markeds fulde 
potentiale dermed kan udnyttes uden markedsfragmentering;

Det indre marked: forbrugeroplysning og -bevidstgørelse
13. understreger, at det er vigtigt at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til alle forbrugeres 

interesser, herunder forbrugere, som er marginaliserede eller i udsatte situationer såsom 
personer med handicap, og at disse interesser bliver tilgodeset i EU's fremtidige regelsæt; 
bemærker, at med henblik på at analysere virkningerne af algoritmiske systemer på 
forbrugere kan adgangen til data udvides til at omfatte relevante parter, navnlig 
uafhængige forskere, medier og civilsamfundsorganisationer, om muligt via 
applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er), samtidig med at EU-lovgivningen om 
databeskyttelse og privatlivets fred samt lovgivningen om forretningshemmeligheder 
overholdes fuldt ud; minder om, at forbrugerne har brug for uddannelse for at kunne 
håndtere algoritmiske systemer på en mere informeret og kvalificeret måde, for at 
beskytte dem mod potentielle risici og for at beskytte deres rettigheder; mener, at AI, 
tingenes internet og andre nye teknologier har et enormt potentiale til at skabe muligheder 
for forbrugerne for at få adgang til en lang række faciliteter, der letter deres dagligdag på 
mange måder og giver mulighed for bedre varer og tjenesteydelser, samtidig med at 
forbrugerne får gavn af bedre markedsovervågning, så længe de gældende principper, 
betingelser (herunder gennemsigtighed og mulighed for revision) og forskrifter fortsat 
finder anvendelse;

14. understreger, at det er vigtigt at opnå et højt niveau af generelle digitale færdigheder og 
at uddanne velkvalificerede fagfolk på dette område og sikre gensidig anerkendelse af 
sådanne kvalifikationer i hele Unionen; understreger behovet for forskellige hold af 
udviklere og ingeniører, der arbejder sammen med samfundets hovedaktører for at 
forebygge, at kønsskævheder og kulturelle fordomme utilsigtet bliver inkluderet i AI-
algoritmer, -systemer og -applikationer; bakker op om udviklingen af 
undervisningsplaner og oplysningskampagner om de samfundsmæssige, juridiske og 
etiske konsekvenser af kunstig intelligens;

15. opfordrer Kommissionen til at fremme og finansiere udviklingen af menneskecentreret 
AI, robotteknologi og relaterede teknologier, der tackler miljø- og klimamæssige 
udfordringer, og som sikrer lige adgang til og udnyttelse af grundlæggende rettigheder 
ved hjælp af skattemæssige, udbudsrelaterede eller andre incitamenter;

16. understreger, at AI-systemer og algoritmiske systemer bør være lovlige, robuste, 
pålidelige og sikre i deres design; opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's 
lovgivningsmæssige tilgang til algoritmiske systemer omfatter passende foranstaltninger 
for at gøre det muligt at underkaste disse systemer uafhængige kontrol- og 
tilsynsforanstaltninger;

Markedsovervågning
17. opfordrer til etablering af et europæisk ekspertisecenter for at styrke Unionens kapaciteter 

og basere det så meget som muligt på eksisterende strukturer for at fremme udveksling af 
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oplysninger om algoritmiske systemer mellem medlemsstaternes myndigheder og støtte 
opnåelsen af en fælles forståelse i det indre marked ved at offentliggøre vejledninger, 
udtalelser og ekspertise til medlemsstaternes myndigheder, overvåge gennemførelsen af 
den relevante EU-lovgivning, behandle mulige spørgsmål om forbrugerbeskyttelse, finde 
frem til bedste praksis og i givet fald fremsætte anbefalinger til lovgivningsmæssige 
foranstaltninger; mener desuden, at denne struktur på passende vis bør fastsættes af 
interessentorganisationer (såsom forbrugerbeskyttelsesorganisationer) for at sikre 
omfattende forbrugerrepræsentation; mener, at de beslutningstagende instanser i en sådan 
struktur – som følge af de algoritmiske systemers uforholdsmæssige virkning på kvinder 
og mindretal – bør være mangfoldige og have en ligelig kønsfordeling; understreger, at 
medlemsstaterne er nødt til at udvikle risikostyringsstrategier for AI i forbindelse med 
deres nationale markedsovervågningsstrategier; 

18. opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til sporbarhed af data under 
hensyntagen til både lovligheden af dataindsamling og forbrugerrettigheder og 
grundlæggende rettigheder; understreger i mellemtiden, at de datasæt, algoritmer og 
processer, der anvendes i udviklingen og ibrugtagningen af algoritmiske systemer, 
herunder dataindsamlings- og datamærkning, bør dokumenteres i overensstemmelse med 
industristandarden; bemærker, at det er af afgørende betydning, at dokumentationen af 
risikovurderingen, den softwaredokumentation, de algoritmer og de datasæt, der 
anvendes eller produceres af AI-systemer, robotteknologi og relaterede teknologier, er 
tilgængelige og forståelige for markedsovervågningsmyndighederne, samtidig med at 
EU-retten og forretningshemmeligheder overholdes; bemærker endvidere, at sådan 
dokumentation bør opbevares af dem, der er involveret i de forskellige faser af 
udviklingen af algoritmiske systemer; bemærker, at 
markedsovervågningsmyndighederne bør tildeles yderligere beføjelser i denne 
henseende; mener, at det kan være nødvendigt med en undersøgelse af den gældende 
lovgivning om markedsovervågning for at undgå, at den bliver forældet, og sikre, at den 
på en etisk forsvarlig måde kan håndtere fremkomsten af AI, robotteknologi og relaterede 
teknologier;

19. mener, at hver enkelt medlemsstat bør afsætte og yde tilstrækkelig finansiering til en 
kompetent national myndighed til at overvåge anvendelsen af bestemmelserne om 
algoritmiske systemer; understreger, at det er nødvendigt at styrke de nationale 
markedsovervågningsmyndigheder med hensyn til kapacitet, færdigheder og 
kompetencer inden for AI samt viden om de specifikke risici ved AI;

20. opfordrer til en høj grad af koordinering mellem medlemsstaternes myndigheder og 
oprettelse af et europæisk markedsovervågningsorgan for algoritmiske systemer, der er 
sammensat af nationale myndigheder, for at sikre lige konkurrencevilkår i EU og undgå 
fragmentering af det indre marked;

21. anerkender de værdifulde resultater fra Ekspertgruppen på Højt Niveau vedrørende 
Kunstig Intelligens, navnlig de "Etiske retningslinjer for pålidelig kunstig intelligens"; 
mener, at denne gruppe, som består af repræsentanter for den akademiske verden, 
civilsamfundet og industrien samt Den Europæiske Alliance vedrørende Kunstig 
Intelligens, kan bidrage med ekspertise til det europæiske markedsovervågningsorgan for 
algoritmiske systemer;
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22. bemærker, at systemer, især inden for business-to-consumer-områder, bør være 
brugercentrerede og udformet på en måde, der gør det muligt for alle at bruge AI-
produkter eller -tjenesteydelser, uanset alder, køn, evner eller egenskaber; bemærker, at 
tilgængelighed til denne teknologi for personer med handicap er af særlig betydning; 
bemærker, at AI-systemer ikke bør anvende en standardtilgang og bør tage højde for 
principperne om design for alle ved at henvende sig til den bredest mulige brugergruppe 
og følge relevante standarder for tilgængelighed; understreger, at dette vil gøre det muligt 
for den enkelte at få lige adgang til og deltage aktivt i eksisterende og nye 
computerformidlede menneskelige aktiviteter og hjælpeteknologier.
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