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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 
juridische zaken: 

– onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat ethische richtsnoeren, zoals de door de deskundigengroep op hoog 
niveau inzake artificiële intelligentie (AI) goedgekeurde beginselen, een goed 
uitgangspunt vormen maar niet toereikend zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven eerlijk 
handelen en doeltreffende consumentenbescherming garanderen;

Toepassingsgebied
1. benadrukt het belang van een EU-regelgevingskader dat gericht is op de ethische aspecten 

van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën en dat van toepassing 
is wanneer consumenten in de Unie gebruiker zijn van, onderworpen zijn aan, de 
doelgroep zijn van of gedreven worden naar een algoritmisch systeem, ongeacht de plaats 
van vestiging van de entiteiten die het systeem ontwikkelen, verkopen of gebruiken; is 
verder van mening dat de vastgestelde regels met het oog op rechtszekerheid van 
toepassing moeten zijn op alle ontwikkelaars en op de gehele waardeketen, namelijk de 
ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van de desbetreffende technologieën en hun 
componenten, en dat zij een hoog niveau van consumentenbescherming moeten 
garanderen; herhaalt het belang van de in de Verdragen genoemde waarden van de Unie 
met betrekking tot het belang van de bescherming van persoonsgegevens en van 
expliciete en op informatie gebaseerde toestemming, en dringt erop aan dat in deze regels 
rekening wordt gehouden met de lessen die zijn getrokken uit de toepassing van 
Verordening (EU) 2016/6791 (GDPR), die als een mondiale benchmark wordt 
beschouwd; is van mening dat een in de Unie gevestigde wettelijke vertegenwoordiger 
aan wie verzoeken kunnen worden gericht, bijvoorbeeld om de consument verhaal te laten 
halen, belangrijk is voor de handhaving van een toekomstig EU-regelgevingskader; 

2. wijst erop dat het EU-regelgevingskader van toepassing moet zijn op algoritmische 
systemen, onder meer op het gebied van AI, het internet of things, machine learning, op 
regels gebaseerde systemen, geautomatiseerde en ondersteunde 
besluitvormingsprocessen en robotica; merkt verder op dat gestandaardiseerde 
verwijzingssystemen kunnen worden ontwikkeld om deze systemen te helpen uitleggen 
aan consumenten wanneer deze complex zijn of besluiten kunnen nemen die van grote 
invloed zijn op het leven van consumenten;

3. benadrukt dat het EU-regelgevingskader een op de mens gerichte benadering moet 
hanteren en moet leiden tot de ontwikkeling van systemen die Europese waarden van 
ethisch ontwerp integreren; is van mening dat een EU-regelgevingskader dat op in de 
Verdragen vervatte waarden van de Unie is gericht, een meerwaarde zou vormen door 
Europa een uniek concurrentievoordeel te verschaffen, een significante bijdrage zou 

1 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1). 
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leveren aan het welzijn en succes van burgers en bedrijven in de Unie, en ook de interne 
markt zou versterken; benadrukt dat een ethisch kader voor AI ook een meerwaarde vormt 
om innovatie op de interne markt te bevorderen;

4. wijst erop dat het bij Besluit nr. 768/2008/EG2 ingevoerde wetgevingskader een 
geharmoniseerde lijst van verplichtingen voor producenten, invoerders en distributeurs 
bevat, het gebruik van normen aanmoedigt en in verschillende controleniveaus 
naargelang van de gevaarlijkheid van het product voorziet; is van mening dat dit kader 
ook van toepassing moet zijn op met AI uitgeruste producten;

5. benadrukt dat bij elke toekomstige regeling een gedifferentieerde risicogebaseerde 
aanpak moet worden gevolgd om de ontwikkeling en uitrol van veilige en betrouwbare 
systemen mogelijk te maken, met duidelijke criteria en indicatoren, gevolgd door een 
onpartijdige juridische beoordeling op basis van de potentiële schade voor of schendingen 
van rechten van een persoon en de samenleving als geheel, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke gebruikscontext van het algoritmisch systeem; benadrukt dat 
de wettelijke verplichtingen en certificeringseisen geleidelijk moeten toenemen met het 
vastgestelde risiconiveau, en dat er in de laagste risicocategorieën geen aanvullende 
wettelijke verplichtingen mogen zijn; wijst erop dat algoritmische systemen die 
schadelijk kunnen zijn voor een persoon, tot potentiële schendingen van de rechten van 
een persoon kunnen leiden of gevolgen hebben voor de toegang van een persoon tot 
publieke voordelen, niet tot de laagste risicocategorie mogen behoren; benadrukt dat deze 
risicogebaseerde aanpak duidelijke en transparante regels moet volgen, die voldoende 
rechtszekerheid bieden en toekomstbestendig zijn; dringt aan op een uniforme invoering 
van het systeem van risicoclassificatie en bijbehorende wettelijke verplichtingen om te 
zorgen voor een gelijk speelveld tussen de lidstaten en om versnippering van de interne 
markt te voorkomen; benadrukt dat de risicobeoordeling van een specifiek systeem 
regelmatig opnieuw moet worden geëvalueerd;

6. herinnert eraan dat de Commissie het bestaande rechtskader van de EU en de toepassing 
ervan moet onderzoeken, met inbegrip van het acquis inzake consumentenwetgeving en 
de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, productveiligheid en markttoezicht, om 
juridische lacunes op te sporen, alsook bestaande regelgevingsverplichtingen; acht dit 
noodzakelijk om vast te stellen of het bestaande rechtskader van de EU kan inspelen op 
de opkomst van AI, robotica en aanverwante technologieën en of het een hoog niveau van 
consumentenbescherming kan waarborgen;

Gegevensbeheer
7. benadrukt het belang van een ethisch en regelgevend kader van de EU, met inbegrip van 

met name bepalingen die hoogwaardige gegevens vereisen om algoritmische systemen te 
trainen met het oog op hun beoogd gebruik; wijst er in dit verband op dat moet worgen 
gezorgd voor representativiteit van de gebruikte trainingsgegevens en, waar mogelijk, 
voor objectivering van de datasets, alsook voor normen voor gegevens en aggregatie om 
de output van algoritmische systemen te verbeteren en het vertrouwen en de aanvaarding 
van de consument te vergroten; benadrukt dat de bevoegde autoriteiten die datasets 

2 Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot intrekking van Besluit 93/465/EEG van de 
Raad (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 82).
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moeten kunnen controleren indien hun gevraagd wordt ervoor te zorgen dat ze in 
overeenstemming zijn met de eerder uiteengezette beginselen;

Consumentenbescherming: transparante en verklaarbare algoritmen
8. benadrukt dat consumentenvertrouwen van essentieel belang is voor de ontwikkeling en 

uitrol van AI, robotica en aanverwante technologieën die inherente risico’s met zich 
kunnen brengen wanneer zij op ondoorzichtige algoritmen en vertekende datasets zijn 
gebaseerd; is van mening dat consumenten het recht moeten hebben om op adequate, 
begrijpelijke, tijdige, gestandaardiseerde, nauwkeurige en toegankelijke wijze te worden 
geïnformeerd over het bestaan, de manier van redeneren, de mogelijke resultaten en de 
gevolgen voor consumenten van algoritmische systemen, de manier waarop een mens met 
beslissingsbevoegdheid kan worden bereikt, en over de wijze waarop de beslissingen van 
het systeem kunnen worden gecontroleerd, op zinvolle wijze bestreden en gecorrigeerd; 
herinnert eraan dat mensen altijd in staat moeten zijn geautomatiseerde besluiten terzijde 
te stellen; is van mening dat consumenten ook moeten worden beschermd door het recht 
om waar mogelijk een AI-systeem met gebruikmaking van personalisatie uit te schakelen 
of te beperken; benadrukt het belang van evenredigheid bij de ontwikkeling van een 
dergelijk transparantiekader om onnodige lasten voor startende ondernemingen en kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die actief zijn in sectoren met een laag risico te 
vermijden;

9. wijst op de noodzaak de door algoritmische systemen gecreëerde uitdagingen 
doeltreffend aan te pakken en ervoor te zorgen dat consumenten over rechten beschikken 
en goed worden beschermd; benadrukt dat er verder moet worden gekeken dan de 
traditionele beginselen van informatie en openbaarmaking op grond waarvan het 
consumentenacquis tot stand is gekomen, aangezien sterkere consumentenrechten en 
duidelijke beperkingen ten aanzien van de ontwikkeling en het gebruik van algoritmische 
systemen nodig zullen zijn om ervoor te zorgen dat technologie bijdraagt tot het 
verbeteren van het leven van de consument en evolueert met eerbiediging van grond- en 
consumentenrechten en Europese waarden;

10. is van mening dat een waardegevoelige ontwerpbenadering absoluut noodzakelijk is om 
de voorwaarden te scheppen voor een wijdverspreide sociale acceptatie van AI voor 
consumenten; is van mening dat ethische waarden van billijkheid, juistheid, 
vertrouwelijkheid en transparantie de grondslag moeten vormen voor AI, wat in deze 
context inhoudt dat de handelingen van het systeem van die aard moeten zijn dat ze geen 
oneerlijk vertekende outputs genereren;

11. herinnert eraan dat het belangrijk is te voorzien in doeltreffende rechtsmiddelen voor 
consumenten, en verzoekt de lidstaten en de nationale markttoezichtautoriteiten te zorgen 
voor toegankelijke, betaalbare, onafhankelijke en doeltreffende procedures en 
beoordelingsstructuren om een onpartijdige menselijke beoordeling te garanderen van 
alle claims wegens schending van consumentenrechten door het gebruik van 
algoritmische systemen, zowel in de openbare als in de private sector; dringt erop aan dat 
er mechanismen voor geschillenbeslechting en voor collectief verhaal overeenkomstig de 
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende representatieve vorderingen 
ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten en tot intrekking van 
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Richtlijn 2009/22/EG3 beschikbaar worden gesteld om de invoering of het verdere 
gebruik van een systeem dat een risico inhoudt voor schending van de 
consumentenrechten, aan te vechten of een schending van rechten op te heffen; verzoekt 
de Commissie ervoor te zorgen dat nationale en Europese consumentenorganisaties over 
voldoende financiële middelen beschikken om consumenten te helpen bij de uitoefening 
van hun recht op een rechtsmiddel in gevallen waarin besluiten op basis van AI-
toepassingen een inbreuk plegen op consumentenrechten;

12. benadrukt dat wanneer overheidsgeld in ruime mate wordt gebruikt voor de ontwikkeling 
of invoering van een algoritmisch systeem, naast open aanbestedingsnormen, de code, de 
gegenereerde gegevens – voor zover dit geen persoonsgegevens zijn – en het getrainde 
model met de goedkeuring van de ontwikkelaar standaard openbaar kunnen zijn om 
transparantie te waarborgen, de cyberbeveiliging te verbeteren en hergebruik mogelijk te 
maken om innovatie te bevorderen; benadrukt dat op deze manier het volledige potentieel 
van de interne markt kan worden benut terwijl versnippering van de markt wordt 
voorkomen;

Interne markt: voorlichting en bewustmaking van de consument
13. benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat naar behoren rekening wordt 

gehouden met de belangen van alle consumenten, met inbegrip van consumenten die zich 
in de marge van de samenleving of een kwetsbare situatie bevinden, zoals personen met 
een handicap, en dat deze belangen in elk toekomstig regelgevingskader van de EU 
worden behartigd; merkt op dat, met het oog op de analyse van de gevolgen van 
algoritmische systemen voor consumenten, de toegang tot gegevens kan worden 
uitgebreid tot passende partijen, met name onafhankelijke onderzoekers, media en 
organisaties van het maatschappelijk middenveld, indien mogelijk via 
applicatieprogramma-interfaces (API’s), met volledige inachtneming van de regelgeving 
van de Unie inzake gegevensbescherming, privacy en handelsgeheimen; herinnert aan het 
belang van educatie van consumenten om beter geïnformeerd en vaardiger te zijn bij de 
omgang met algoritmische systemen, en hen zo te beschermen tegen potentiële risico’s 
en hun rechten te verdedigen; is van mening dat AI, het internet of things en andere 
opkomende technologieën een enorm potentieel hebben om te voorzien in mogelijkheden 
voor consumenten om toegang te kunnen hebben tot diverse voorzieningen die hun 
dagelijks leven op tal van manieren vergemakkelijken en zorgen voor betere producten 
en diensten, waarbij de consumenten ook profiteren van de bevordering van beter 
markttoezicht, zolang alle toepasselijke beginselen, voorwaarden (waaronder 
transparantie en controleerbaarheid) en regelgeving van toepassing blijven;

14. benadrukt dat het belangrijk is een hoog niveau van algemene digitale geletterdheid te 
bereiken en hooggekwalificeerde vakmensen op dit gebied op te leiden, alsook de 
wederzijdse erkenning van deze kwalificaties in de hele Unie te waarborgen; beklemtoont 
dat verschillende teams van ontwikkelaars en ingenieurs moeten samenwerken met de 
belangrijkste actoren in de samenleving om te voorkomen dat gender- en culturele 
vertekening onbedoeld doordringen tot AI-algoritmen, -systemen en -toepassingen; pleit 
voor het opzetten van leerplannen en activiteiten op het gebied van publieksvoorlichting 
betreffende de maatschappelijke, juridische en ethische gevolgen van AI;

3 COD(2018)0089, nog te publiceren.
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15. verzoekt de Commissie de ontwikkeling te bevorderen en te financieren van op de mens 
gerichte AI, robotica en aanverwante technologieën die milieu- en klimaatuitdagingen 
aanpakken en die zorgen voor gelijke toegang tot en uitoefening van de grondrechten 
door gebruik te maken van fiscale prikkels, overheidsopdrachten of andere stimulansen;

16. benadrukt dat AI en algoritmische systemen aan de wettelijke eisen moeten voldoen en 
robuust, betrouwbaar en veilig door ontwerp moeten zijn; verzoekt de Commissie ervoor 
te zorgen dat de regelgevende benadering van de Unie van algoritmische systemen 
passende maatregelen behelst opdat deze systemen aan onafhankelijke controle en 
toezicht kunnen worden onderworpen;

Markttoezicht
17. dringt aan op de oprichting van een Europees kenniscentrum dat de capaciteiten van de 

Unie versterkt en zo veel mogelijk voortbouwt op bestaande structuren om de uitwisseling 
van informatie in verband met algoritmische systemen tussen de autoriteiten van de 
lidstaten te bevorderen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op de 
interne markt te ondersteunen door richtsnoeren, adviezen en expertise aan de autoriteiten 
van de lidstaten te verstrekken, toe te zien op de tenuitvoerlegging van de desbetreffende 
wetgeving van de Unie, potentiële problemen op het gebied van 
consumentenbescherming aan te pakken, normen voor optimale praktijken vast te stellen 
en, in voorkomend geval, aanbevelingen voor regelgevingsmaatregelen te doen; dringt er 
verder op aan dat deze structuur op passende wijze wordt bijgestaan door organisaties van 
belanghebbenden, zoals organisaties voor consumentenbescherming, om brede 
consumentenvertegenwoordiging te waarborgen; is van mening dat vanwege de 
onevenredige impact van algoritmische systemen op vrouwen en minderheden, de 
besluitvormingsniveaus van een dergelijke structuur divers en genderevenwichtig moeten 
zijn; benadrukt dat de lidstaten in het kader van hun nationale strategieën voor 
markttoezicht risicobeheerstrategieën voor AI moeten ontwikkelen; 

18. verzoekt de Commissie maatregelen voor te stellen voor de traceerbaarheid van data, 
waarbij rekening wordt gehouden met zowel de rechtmatigheid van de verwerving van 
data, als met de bescherming van de consumentenrechten en de grondrechten; benadrukt 
tegelijkertijd dat de datasets, algoritmen en processen die worden gebruikt bij de 
ontwikkeling en uitrol van algoritmische systemen, met inbegrip van het verzamelen en 
labelen van de gegevens, moeten worden gedocumenteerd in overeenstemming met de 
industrienorm; wijst erop dat de documentatie van de risicobeoordeling, de 
softwaredocumentatie en de door artificiële intelligentie, robotica en aanverwante 
technologieën gebruikte of geproduceerde algoritmen en datasets toegankelijk en 
verklaarbaar moeten zijn voor de markttoezichtautoriteiten, met inachtneming van de 
regelgeving van de Unie en handelsgeheimen; merkt verder op dat deze documentatie 
moet worden bewaard door degenen die betrokken zijn bij de verschillende stadia van de 
ontwikkeling van algoritmische systemen; merkt op dat in verband hiermee aanvullende 
prerogatieven aan de markttoezichtautoriteiten moeten worden verleend; is van mening 
dat een onderzoek van de huidige wetgeving inzake markttoezicht nodig kan zijn om 
veroudering ervan te voorkomen en te waarborgen dat zij op ethische wijze inspeelt op 
de opkomst van AI, robotica en aanverwante technologieën;

19. dringt erop aan dat elke lidstaat een bevoegde nationale autoriteit aanwijst en van 
voldoende middelen voorziet om toe te zien op de toepassing van de bepalingen met 
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betrekking tot algoritmische systemen; benadrukt dat de nationale 
markttoezichtautoriteiten moeten worden versterkt qua capaciteit, vaardigheden en 
bevoegdheden op het gebied van AI, en kennis over de specifieke risico’s ervan;

20. dringt aan op een sterke coördinatie van de autoriteiten van de lidstaten en op de 
oprichting van een Europese raad voor markttoezicht voor algoritmische systemen, 
bestaande uit de nationale autoriteiten, om te zorgen voor doeltreffend toezicht en een 
gelijk speelveld in Europa en om versnippering van de interne markt te voorkomen;

21. erkent de waardevolle resultaten van de deskundigengroep op hoog niveau inzake AI, en 
met name de “Ethische richtsnoeren voor betrouwbare artificiële intelligentie”; stelt voor 
dat deze groep bestaande uit vertegenwoordigers uit de academische wereld, het 
maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, alsook de Europese AI-alliantie, 
expertise ter beschikking stelt aan de Europese raad voor markttoezicht voor 
algoritmische systemen;

22. merkt op dat, met name in situaties tussen ondernemingen en consumenten, systemen op 
de gebruiker gericht moeten zijn en zo moeten zijn ontworpen dat iedereen gebruik kan 
maken van AI-producten of -diensten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, vaardigheden of 
eigenschappen; merkt op dat toegang tot deze technologie voor personen met een 
handicap van bijzonder belang is; wijst erop dat voor AI-systemen geen 
standaardbenadering mag worden gevolgd en rekening moet worden gehouden met 
beginselen inzake universeel ontwerp om een zo groot mogelijke groep gebruikers te 
bereiken, met inachtneming van relevante toegankelijkheidsnormen; benadrukt dat dit 
mensen in staat zal stellen om op billijke wijze toegang te krijgen tot en actief deel te 
nemen aan bestaande en opkomende computerondersteunde menselijke activiteiten en 
hulptechnologieën.
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