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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων του θετικού κοινωνικού δυναμικού αλλά και των 
εγγενών κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), η λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί τόσο με την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους 
παρόχους συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) όσο και με την εμπέδωση της 
εμπιστοσύνης και της ασφάλειας των καταναλωτών μέσω της διεύρυνσης των 
εγγυήσεων για την τήρηση του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην ισότητα και τη μη 
διακριτική μεταχείριση, του δικαιώματος στη χρηστή διοίκηση, του δικαιώματος σε 
δίκαιη δίκη και του δικαιώματος σε υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας 
αγοράς, είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά 
την ΤΝ, καθώς και να ρυθμιστεί η χρήση της σε ποινικές υποθέσεις από αστυνομικές 
αρχές και αρχές επιβολής της νομοθεσίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμή και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές είναι ευρέως διαδεδομένες και ότι τα είδη χρήσης, οι 
επιπτώσεις και οι κίνδυνοι ποικίλλουν, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα αναγνώρισης 
προσώπου, την κατάρτιση προφίλ DNA, την προληπτική χαρτογράφηση του 
εγκλήματος, την εξαγωγή δεδομένων από κινητά τηλέφωνα, τις προηγμένες μηχανές 
αναζήτησης νομολογίας, την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών και τη μηχανική μάθηση 
στον τομέα της απονομής της δικαιοσύνης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της ΤΝ μπορεί να σηματοδοτήσει μια αλλαγή 
νοοτροπίας στον τομέα της απονομή της ποινικής δικαιοσύνης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή χρήση ή δοκιμή 
τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου στα κράτη μέλη εξακολουθούν προς τα παρόν να 
είναι περιορισμένες1·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα κράτη μέλη όπου υπήρχαν διαθέσιμες ορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου, οι αρχές 
προστασίας δεδομένων διαπίστωσαν ότι η χρήση των εν λόγω τεχνολογιών δεν ήταν 
σύμφωνη με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, η δε ανάπτυξή τους 
στερείτο νομικού ερείσματος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, μέσω της μεταρρύθμισης 

1 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Facial recognition technology: fundamental 
rights considerations in the context of law enforcement (Τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου: σκέψεις σχετικά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου) (FRA Focus), 27 Νοεμβρίου 2019 - 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-facial-recognition-technology-focus-paper-1_en.pdf
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των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η Ένωση μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά στην ευθυγράμμιση των κυβερνητικών δράσεων και συμπεριφορών με 
δευτερεύοντες στόχους πολιτικής, όπως, για παράδειγμα, η προστασία των δεδομένων 
και η απαγόρευση των διακρίσεων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων βάσει 
δεδομένων, μπορεί να προκύψουν διακρίσεις κατά τη φάση του σχεδιασμού, της 
δοκιμής και της υλοποίησης, λόγω των μεροληψιών που είναι ενσωματωμένες στα 
σύνολα δεδομένων ή στους αλγόριθμους·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
και θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι απαραίτητο η τεχνική ανάπτυξη και εφαρμογή της 
ΤΝ να βασίζεται σε αρχές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 
Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης δημοσίευσε τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Δεοντολογίας για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα 
δικαστικά συστήματα, με τον οποίο θεσπίζονται δεοντολογικές αρχές για τη χρήση της 
τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στα δικαστικά συστήματα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χρήσεις των τεχνολογιών ΤΝ είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητες και αφήνουν περιθώρια κατάχρησής τους, γεγονός που οδήγησε πρόσφατα 
ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας στην απόφαση να σταματήσουν να προσφέρουν 
συναφές λογισμικό·

1. φρονεί ότι η χρήση ΤΝ από αστυνομικές και δικαστικές αρχές πρέπει γενικά να 
χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου και να προσεγγίζεται με τη μέγιστη προσοχή και 
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων, λαμβανομένων υπόψη του 
ρόλου που διαδραματίζουν οι αρχές αυτές στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος 
και της φύσης των αρμοδιοτήτων τους· φρονεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 
θεσπιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την ΤΝ στην εσωτερική αγορά· 
πιστεύει ότι, όσον αφορά την ανάπτυξη και χρήση της ΤΝ, η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης, μεταξύ άλλων στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα βασίζεται σε σαφείς κανόνες, στα θεμελιώδη 
δικαιώματα και σε δεοντολογικές αρχές, ώστε να εξασφαλιστούν ένα εξίσου υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και η ομοιομορφία των βιομηχανικών προτύπων 
σε ολόκληρη την ΕΕ, να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, 
παράλληλα, να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και να προωθηθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή, πριν από την ανάληψη 
πρωτοβουλίας για την υποβολή νέας νομοθετικής πρότασης, να ελέγχει κατά πόσον η 
υφιστάμενη νομοθεσία εφαρμόζεται και επιβάλλεται·

2. αναγνωρίζει ότι η χρήση της ΤΝ στον τομέα της δικαιοσύνης μπορεί να συμβάλει στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των διαδικασιών· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι απαραίτητο να τηρούνται ιδίως οι κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Σύμβασης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα·

3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει ανά χώρα την τεχνολογία ΤΝ που είναι διαθέσιμη 
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στην αγορά, καθώς και το επίπεδο χρήσης από αστυνομικές και δικαστικές αρχές ·

4. τονίζει ότι η ΤΝ θα πρέπει να συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου των 
δημόσιων αρχών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους στο πλαίσιο της 
λήψης αποφάσεων, και ότι τα συστήματα ΤΝ θα πρέπει πάντα να υπόκεινται σε 
εποπτεία,  συνεργασία και  συντονισμό από ανθρώπους· τονίζει, στη συνάρτηση αυτή, 
ότι οι άνθρωποι θα πρέπει πάντα να φέρουν την τελική ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων 
σε ποινικές υποθέσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό τα σύνολα δεδομένων να είναι 
ακριβή, όταν χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθούν σχετικές διαδικασίες 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η λήψη διοικητικών αποφάσεων σε ολόκληρη την 
Ένωση·

5. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν η καινοτομία, η διαφάνεια, η 
ιχνηλασιμότητα και η επαλήθευση· τονίζει ότι η ΤΝ ανοικτής πηγής θα μπορούσε να 
συμβάλει σε αυτό, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία και προωθώντας μια 
νοοτροπία ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών σχετικά με τη χρήση και τη δημιουργία 
αλγορίθμων·

6. θεωρεί ότι η ΤΝ που χρησιμοποιείται από τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές επιβολής 
της νομοθεσίας σε ποινικές υποθέσεις θα πρέπει να δημοσιοποιείται ως λογισμικό 
ανοικτής πηγής, όπου είναι δυνατόν, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 
2019, για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην 
ψηφιακή ενιαία αγορά, μέσω της παροχής πρόσβασης στην τεκμηρίωση λογισμικού και 
στους αλγόριθμους, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να εξετάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο το σύστημα ΤΝ κατέληξε σε συγκεκριμένο συμπέρασμα· επισημαίνει ότι 
ο έλεγχος της συμβατότητας με τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
μιας πρότερης αξιολόγησης της συμμόρφωσης· πιστεύει ότι η εξηγησιμότητα και η 
αμεροληψία των αλγορίθμων που πληρούν την υποχρέωση για επαρκή διαφάνεια, 
καθώς και η χρήση ανοικτών δεδομένων για την κατάρτιση σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 για τα ανοικτά 
δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με την 
επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όχι μόνο διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
το δίκαιο και τις αξίες της ΕΕ και με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των 
δεδομένων, χωρίς να υπονομεύουν τις έρευνες ή τις ποινικές διώξεις, αλλά αποτελούν 
επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε 
καλύτερες, προσβάσιμες, αμερόληπτες και αξιόπιστες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και 
να επωφελούνται από αυτές με εύλογο κόστος·

7. τονίζει ότι η συλλογή δεδομένων βάσει ΤΝ και η παρακολούθηση μεμονωμένων 
ατόμων θα πρέπει να διενεργούνται μόνο όταν υπάρχουν υποψίες τέλεσης 
εγκληματικών πράξεων και εφόσον έχει χορηγηθεί προηγούμενη δικαστική έγκριση 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίες των κρατών μελών, στο πλαίσιο δε αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και το τεκμήριο 
αθωότητας, συμπεριλαμβανομένων και άλλων χρηστών και καταναλωτών που 
ενδέχεται να επηρεάζονται ακούσια από τα εν λόγω συστήματα και τις εν λόγω 
πρακτικές· τονίζει ότι, όταν η λήψη αποφάσεων υποστηρίζεται από στατιστικούς 
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υπολογισμούς, είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να λαμβάνουν 
κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και να αποκτούν τα κατάλληλα επαγγελματικά 
προσόντα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι εκπαιδεύονται ώστε να έχουν επίγνωση 
του κινδύνου μεροληψίας, δεδομένου ότι τα σύνολα δεδομένων μπορεί να βασίζονται 
σε μεροληπτικά δεδομένα που εισάγουν διακρίσεις· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία που έχει η ποιότητα των αλγορίθμων και των αρχικών δεδομένων, υπενθυμίζει 
δε ότι η χρήση της ΤΝ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης 
κατά την εισαγωγή και τις αναλύσεις δεδομένων· ζητεί οι διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων για τέτοιες εφαρμογές να περιβάλλονται με εγγυήσεις έναντι πιθανών 
μεροληψιών· ζητεί να πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων 
πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων ΤΝ από τις δικαστικές 
και αστυνομικές αρχές των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η υιοθέτηση 
μιας κατακερματισμένης προσέγγισης στην ενιαία αγορά και να διασφαλιστεί η 
προστασία των καταναλωτών και των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση·

8. εμμένει στην άποψη ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα ποινική νομοθεσία, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι καταναλωτές, όταν υπόκεινται στη 
χρήση ΤΝ, ενημερώνονται σχετικά, και ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
απλές, αποτελεσματικές και εύκολα προσβάσιμες διαδικασίες υποβολής καταγγελιών 
και αιτήσεων θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς τους να προσφύγουν 
στη δικαιοσύνη, προκειμένου να μπορούν να υπερασπίζονται αποτελεσματικά τα 
δικαιώματά τους·

9. επισημαίνει ότι ο κίνδυνος ορισμένων τεχνολογιών ΤΝ, όπως, μεταξύ άλλων, η 
αναγνώριση προσώπων σε δημόσιους χώρους, η αυτοματοποιημένη ανίχνευση 
συμπεριφοράς και η κατάρτιση προφίλ για την κατάταξη ατόμων στα σύνορα σε 
κατηγορίες επικινδυνότητας, ο βιομετρικός εντοπισμός και η αναγνώριση για μαζική 
παρακολούθηση, η μαζική βαθμολόγηση των πολιτών και η προληπτική αστυνόμευση, 
είναι υψηλός, και καλεί την Επιτροπή να ρυθμίσει την προμήθεια και τη χρήση τους, 
προκειμένου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος κατάχρησης· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τις 
τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής για την αξιολόγηση της χρήσης των βιομετρικών 
τεχνολογιών και για την εξέταση των ρυθμιστικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένων 
της υιοθέτησης μιας προσέγγισης βάσει κινδύνου και της απαγόρευσής τους σε 
συγκεκριμένες περιστάσεις, καθώς και της θέσπισης των απαραίτητων δικλείδων 
ασφαλείας σε περίπτωση που η χρήση τους είναι δικαιολογημένη·

10. υπογραμμίζει ότι η δεσπόζουσα θέση της δικανικής κρίσης και η λήψη ξεχωριστής για 
κάθε περίπτωση απόφασης πρέπει να διαφυλαχθούν, προκειμένου να αποφευχθεί η 
τυποποίηση των αποφάσεων με βάση αμιγώς στατιστικούς υπολογισμούς.
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