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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott göra följande: 

– Infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

Tillämpningsområde
1. Europaparlamentet understryker vikten av ett EU-regelverk som kan tillämpas när 

konsumenter inom unionen använder sig av eller är föremål för ett algoritmiskt system, 
oavsett var de enheter som utvecklar, säljer eller använder systemet är etablerade.

2. Europaparlamentet noterar att regelverket bör tillämpas på algoritmiska system, 
inklusive artificiell intelligens, maskininlärning, djupinlärning, automatiserat 
beslutsfattande och robotteknik.

3. Europaparlamentet betonar att all framtida lagstiftning bör följa en differentierad 
riskbaserad metod som utgår från den potentiella skada som kan drabba en enskild 
person och samhället i stort, och samtidigt beakta det specifika sammanhang som det 
algoritmiska systemet används i. De rättsliga skyldigheterna bör öka i takt med de 
fastställda risknivåerna. Inga ytterligare rättsliga skyldigheter bör ingå i den lägsta 
riskkategorin. Algoritmiska system som kan skada enskilda personer eller påverka deras 
tillgång till resurser, eller som rör deras delaktighet i samhället, ska inte anses ingå i den 
lägsta riskkategorin. Denna riskbaserade metod bör följa klara och transparenta regler.

Datahantering
4. Europaparlamentet understryker vikten av en etisk och rättslig ram som i synnerhet 

innehåller bestämmelser om kvaliteten på de datamängder som används i algoritmiska 
system, särskilt när det gäller den använda träningsdatans representativitet, om åtgärder 
mot systematiska fel i datamängder, om algoritmerna i sig, och om standarder för data 
och aggregering.

Konsumentskydd: algoritmers öppenhet och förklarbarhet
5. Europaparlamentet anser att konsumenterna i god tid och på ett opartiskt, lättläst, 

standardiserat och tillgängligt sätt bör få tillräcklig information om de algoritmiska 
systemens existens, process, logiska grund och resonemang samt deras möjliga utfall, 
om hur man kan få tag i en person med beslutsbefogenheter samt om hur systemets 
beslut kan kontrolleras, bestridas och korrigeras på ett meningsfullt sätt.

6. Europaparlamentet påminner om hur viktigt det är att säkerställa konsumenternas 
tillgång till effektiva rättsmedel och uppmanar medlemsstaterna att se till att 
tillgängliga, ekonomiskt överkomliga, oberoende och effektiva förfaranden finns att 
tillgå för att garantera en opartisk granskning av alla påstådda överträdelser av 
konsumenträttigheter vid användning av algoritmiska system, oavsett om dessa begåtts 
av aktörer inom den offentliga eller privata sektorn.

7. Europaparlamentet betonar att när offentliga medel bidrar till utvecklingen eller 
genomförandet av ett algoritmiskt system bör standarden vara att koden, genererad data 
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– i den mån det rör sig om andra data än personuppgifter – och den tränade modellen 
offentliggörs, i syfte att bland annat uppnå målet att möjliggöra öppenhet och 
återanvändning, maximera den inre marknadens funktion och undvika 
marknadsfragmentering.

Inre marknaden: konsumentinformation och konsumentmedvetenhet
8. Europaparlamentet betonar vikten av att se till att marginaliserade och sårbara 

konsumenters och gruppers intressen beaktas i tillräcklig utsträckning och representeras 
i alla kommande regelverk. För att analysera hur algoritmiska system påverkar 
konsumenterna bör tillgången till data utvidgas till att omfatta lämpliga parter, i 
synnerhet oberoende forskare, medier och organisationer i det civila samhället, 
samtidigt som unionslagstiftningen om uppgiftsskydd och integritet respekteras fullt ut. 
Parlamentet påminner om vikten av att ge konsumenter utbildning och grundläggande 
färdigheter så att de kan hantera algoritmiska system och därmed skydda sig från 
potentiella risker och förhindra att deras rättigheter överträds.

9. Europaparlamentet understryker vikten av att utbilda högkvalificerade yrkesutövare på 
detta område och att säkerställa ömsesidigt erkännande av sådana kvalifikationer i hela 
unionen.

Marknadskontroll
10. Europaparlamentet begär att unionen inrättar en europeisk struktur för marknadskontroll 

av algoritmiska system som tillhandahåller medlemsstaternas myndigheter vägledning, 
synpunkter och sakkunskap. 

11. Europaparlamentet noterar att det är oerhört viktigt att den programvarudokumentation, 
de algoritmer och de datamängder som används är fullt tillgängliga för 
marknadskontrollmyndigheterna och att unionslagstiftningen samtidigt respekteras. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida 
marknadskontrollmyndigheterna bör ges ytterligare befogenheter i detta avseende.

12. Europaparlamentet begär att varje medlemsstat utser en behörig nationell myndighet för 
att övervaka tillämpningen av bestämmelserna.

13. Europaparlamentet begär att det inrättas en tillsynsnämnd för den europeiska 
marknaden för algoritmiska system, i syfte att säkerställa lika villkor och undvika en 
fragmentering av den inre marknaden, som med kvalificerad majoritet och med sluten 
omröstning fattar beslut ifall olikalydande beslut om algoritmiska system tillämpas i 
mer än en medlemsstat och om en majoritet av de nationella myndigheterna begär det.

– Infoga följande rekommendationer i bilagan till förslaget till resolution:

14. ...


