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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:

Anvendelsesområde
1. understreger, at det er vigtigt, at EU's rammebestemmelser finder anvendelse, når 

forbrugere i Unionen er brugere af eller underlagt et algoritmisk system, uanset hvor de 
enheder, der udvikler, sælger eller anvender systemet, er etableret;

2. bemærker, at denne ramme bør gælde for algoritmiske systemer, bl.a. inden for kunstig 
intelligens, maskinindlæring, dyb læring, automatiserede beslutningsprocesser og 
robotteknologi;

3. understreger, at enhver fremtidig regulering bør følge en differentieret risikobaseret 
tilgang, der tager udgangspunkt i den potentielle skadevirkning for den enkelte person 
samt for samfundet som helhed, under hensyntagen til den konkrete anvendelse af det 
algoritmiske system; de retlige forpligtelser bør gradvist øges i takt med det identificerede 
risikoniveau; i den laveste risikokategori bør der ikke pålægges supplerende retlige 
forpligtelser; algoritmiske systemer, der kan skade en person, påvirke en persons adgang 
til ressourcer eller berøre den pågældendes deltagelse i samfundet, kan ikke anses for at 
være i den laveste risikokategori; denne risikobaserede tilgang bør følge klare og 
gennemsigtige regler;

Datastyring
4. understreger, at det er vigtigt at have en etisk og lovgivningsmæssig ramme, der navnlig 

omfatter bestemmelser om kvaliteten af de datasæt, der anvendes i algoritmiske systemer, 
særlig hvad angår de anvendte uddannelsesdatas repræsentative karakter, om 
forholdsregler mod systematiske fejl i datasæt samt om selve algoritmerne og data- og 
aggregeringsstandarder;

Forbrugerbeskyttelse: algoritmers gennemsigtighed og forklarlighed
5. mener, at forbrugerne bør informeres ordentligt på en rettidig, upartisk, letlæselig, 

standardiseret og tilgængelig måde om algoritmiske systemers eksistens, hvordan de 
fungerer og ud fra hvilke principper, ud fra hvilken tankegang og med hvilke mulige 
resultater, samt om, hvordan man kan få fat i en person med beslutningsbeføjelser, og 
hvordan systemets afgørelser kan kontrolleres, bestrides på meningsfuld vis og 
korrigeres; 

6. minder om, at det er vigtigt at sikre, at forbrugerne har adgang til effektive retsmidler, og 
opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at tilgængelige, økonomisk overkommelige, 
uafhængige og effektive procedurer er til rådighed for at sikre en upartisk gennemgang 
af alle påstande om krænkelser af forbrugernes rettigheder gennem brug af algoritmiske 
systemer, hvad enten de kan tilskrives aktører i den offentlige eller den private sektor;

7. understreger, at hvis offentlige midler bidrager til udvikling eller gennemførelse af et 
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algoritmisk system, bør koden, de genererede data –for så vidt som det ikke drejer sig om 
personoplysninger – og den afprøvede model automatisk være offentligt tilgængelige for 
at muliggøre gennemsigtighed og genbrug, blandt andre mål, for at optimere 
gennemførelsen af det indre marked og for at undgå markedsfragmentering;

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

og sårbare forbrugeres og gruppers interesser, og at disse interesser bliver tilgodeset i 
eventuelle fremtidige rammebestemmelser; bemærker, at med henblik på at analysere 
virkningerne af algoritmiske systemer på forbrugere bør adgangen til data udvides til at 
omfatte relevante parter, navnlig uafhængige forskere, medier og 
civilsamfundsorganisationer, idet EU-retsreglerne om databeskyttelse og privatlivets fred 
samtidig skal overholdes fuldt ud; minder om, at forbrugerne har brug for uddannelse og 
grundlæggende færdigheder, når det drejer sig om at håndtere algoritmiske systemer, for 
at beskytte dem mod potentielle risici og en underminering af deres rettigheder;

9. understreger, at det er vigtigt at uddanne velkvalificerede fagfolk på dette område og sikre 
gensidig anerkendelse af sådanne kvalifikationer i hele Unionen;

Markedsovervågning
10. opfordrer Unionen til at etablere en europæisk markedsovervågningsstruktur for 

algoritmiske systemer, der står til rådighed for medlemsstaternes myndigheder med 
vejledninger, udtalelser og ekspertise; 

11. bemærker, at det er af afgørende betydning, at den softwaredokumentation, de algoritmer 
og de datasæt, der anvendes, er fuldt tilgængelige for 
markedsovervågningsmyndighederne, idet EU-retten samtidig skal overholdes fuldt ud; 
opfordrer Kommissionen til at vurdere, om markedsovervågningsmyndighederne bør 
tildeles yderligere beføjelser i denne henseende;

12. mener, at hver enkelt medlemsstat bør udpege en kompetent national myndighed til at 
overvåge anvendelsen af bestemmelserne;

13. mener, at der bør oprettes et europæisk markedsovervågningsorgan for algoritmiske 
systemer, som skal have til opgave at sikre lige konkurrencevilkår og undgå 
fragmentering af det indre marked samt at træffe afgørelse med kvalificeret flertal og ved 
hemmelig afstemning i tilfælde af forskellige afgørelser om algoritmiske systemer, der 
anvendes i mere end én medlemsstat, samt på anmodning fra et flertal af de nationale 
myndigheder;

– at optage følgende henstillinger i bilaget til forslaget til beslutning:

14. ...


