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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας: 

– να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Πεδίο εφαρμογής
1. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζεται ένα κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ στις 

περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές εντός της Ένωσης είναι χρήστες αλγοριθμικού 
συστήματος ή υπόκεινται σε τέτοιο σύστημα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης 
των οντοτήτων που αναπτύσσουν, πωλούν ή χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό·

2. σημειώνει ότι το πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει για τα αλγοριθμικά συστήματα, μεταξύ 
άλλων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της βαθιάς 
μάθησης, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της ρομποτικής·

3. τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να ακολουθεί μια 
διαφοροποιημένη προσέγγιση βάσει κινδύνου, η οποία θα βασίζεται στη δυνητική βλάβη 
για το άτομο, καθώς και για την κοινωνία στο σύνολό της, λαμβανομένου υπόψη του 
συγκεκριμένου πλαισίου χρήσης του αλγοριθμικού συστήματος· οι νομικές υποχρεώσεις 
θα πρέπει να αυξάνονται σταδιακά, κατ’ αντιστοιχία προς το προσδιοριζόμενο επίπεδο 
κινδύνου· στη χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου δεν θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες 
νομικές υποχρεώσεις· τα αλγοριθμικά συστήματα που ενδέχεται να βλάψουν ένα άτομο 
ή να επηρεάσουν την πρόσβασή του σε πόρους, ή τα οποία αφορούν τη συμμετοχή του 
ατόμου στην κοινωνία δεν πρέπει να θεωρείται ότι ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία 
κινδύνου· αυτή η προσέγγιση βάσει κινδύνου θα πρέπει να ακολουθεί σαφείς και 
διαφανείς κανόνες·

Διαχείριση δεδομένων
4. υπογραμμίζει τη σημασία ενός δεοντολογικού και κανονιστικού πλαισίου που θα 

περιλαμβάνει ειδικότερα διατάξεις σχετικά με την ποιότητα των συνόλων δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται στα αλγοριθμικά συστήματα, ιδίως όσον αφορά την 
αντιπροσωπευτικότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων κατάρτισης, καθώς και 
σχετικά με την εξάλειψη της μεροληπτικότητας των συνόλων δεδομένων, καθώς και τους 
ίδιους τους αλγόριθμους, και τα πρότυπα δεδομένων και συνάθροισης·

Προστασία των καταναλωτών: διαφάνεια και εξηγησιμότητα των αλγορίθμων
5. πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, με έγκαιρο, 

αμερόληπτο, εύκολα αναγνώσιμο, τυποποιημένο και προσβάσιμο τρόπο για την ύπαρξη, 
τη διαδικασία, τη φιλοσοφία, το σκεπτικό και το πιθανό αποτέλεσμα των αλγοριθμικών 
συστημάτων, για το πώς μπορούν να απευθυνθούν σε έναν άνθρωπο με εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, καθώς και για το πώς μπορούν να ελέγχονται, να αμφισβητούνται 
ουσιαστικά και να διορθώνονται οι αποφάσεις του συστήματος·

6. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών 
μέσων έννομης προστασίας για τους καταναλωτές και καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι διατίθενται προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές, ανεξάρτητες και 
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αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται η αμερόληπτη εξέταση όλων των 
καταγγελιών για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της χρήσης 
αλγοριθμικών συστημάτων, είτε από φορείς του δημόσιου τομέα είτε από φορείς του 
ιδιωτικού τομέα·

7. τονίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται δημόσια κονδύλια για την ανάπτυξη ή την υλοποίηση 
αλγοριθμικών συστημάτων, ο κώδικας, τα παραγόμενα δεδομένα —στον βαθμό που αυτά 
δεν είναι προσωπικού χαρακτήρα— και το εκπαιδευμένο μοντέλο θα πρέπει να είναι εξ 
ορισμού δημόσια, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να είναι δυνατή η 
επαναχρησιμοποίηση, ώστε, μεταξύ άλλων στόχων, να μεγιστοποιείται η υλοποίηση της 
ενιαίας αγοράς και να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της αγοράς·

Εσωτερική αγορά: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
8. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των 

περιθωριοποιημένων και ευάλωτων καταναλωτών και ομάδων θα λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη και θα εκπροσωπούνται σε οποιοδήποτε μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο· 
σημειώνει ότι, για τον σκοπό της ανάλυσης του αντίκτυπου των αλγοριθμικών 
συστημάτων στους καταναλωτές, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και 
κατάλληλοι φορείς, ιδίως ανεξάρτητοι ερευνητές, μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης για την 
προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται οι καταναλωτές και να αποκτούν βασικές δεξιότητες όσον αφορά την 
αλληλεπίδραση με αλγοριθμικά συστήματα, προκειμένου να προστατεύονται από τους 
δυνητικούς κινδύνους και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους·

9. υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης επαγγελματιών υψηλής ειδίκευσης στον 
συγκεκριμένο τομέα και της διασφάλισης της αμοιβαίας αναγνώρισης των αντίστοιχων 
προσόντων σε ολόκληρη την Ένωση·

Εποπτεία της αγοράς
10. ζητεί από την Ένωση να θεσπίσει μια ευρωπαϊκή δομή εποπτείας της αγοράς για τα 

αλγοριθμικά συστήματα, η οποία θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, γνωμοδοτήσεις 
και εμπειρογνωμοσύνη στις αρχές των κρατών μελών· 

11. σημειώνει ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πλήρη 
πρόσβαση στα έγγραφα τεκμηρίωσης του λογισμικού, στους αλγόριθμους και στα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει εάν θα πρέπει να δοθούν εν προκειμένω 
πρόσθετα προνόμια στις αρχές εποπτείας της αγοράς·

12. ζητεί να οριστεί από κάθε κράτος μέλος αρμόδια εθνική αρχή για την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των διατάξεων·

13. ζητεί να συγκροτηθεί ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο εποπτείας της αγοράς για τα 
αλγοριθμικά συστήματα, προς διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και αποφυγή του 
κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις με ειδική 
πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές 
αποφάσεις για αλγοριθμικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν αιτήματος της πλειοψηφίας των εθνικών αρχών·
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– να συμπεριλάβει στο παράρτημα της πρότασης ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
συστάσεις:

14. ...


