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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

Generelt

1. anerkender betydningen af et velfungerende digitalt indre marked og brugen af AI, 
robotteknologi og relaterede teknologier for EU-borgerne, eftersom de tackler de 
udfordringer, som samfundet står over for, navnlig under covid-19-pandemien;

2. fastholder, at SMV'er skal støttes i deres digitale transformation på grund af deres 
begrænsede ressourcer; opfordrer derfor Kommissionen til at foretage en 
kvalitetskontrol for SMV'er, inden den offentliggør lovgivning, og til at holde de 
administrative byrder på et minimum ved bl.a. at udvikle standarder;

3. påpeger, at det digitale indre marked og AI er forskelligartede og er i en hurtig og 
dynamisk udvikling; opfordrer indtrængende Kommissionen til at basere forslag og 
initiativer på den rette balance, idet man på den ene side undgår en "one-size-fits-all"-
tilgang og på den anden side en fragmentering af markedet gennem nationale tilgange;

Bedre anvendelse af AI for europæiske forbrugere

4. fremhæver, at der er behov for en ny lovgivningsramme for AI for at håndtere de 
potentielle risici ved autonom adfærd og maksimere tilliden blandt og fordelene for 
brugerne; opfordrer Kommissionen til at foreslå en risikobaseret og innovationsvenlig 
lovgivningsramme for AI, der fokuserer på at identificere og lukke huller i den 
eksisterende lovgivning, og som er i overensstemmelse med den eksisterende 
sektorspecifikke lovgivning;

5. er af den faste overbevisning, at definitionerne af "AI" og "høj risiko" bør være 
fremtidssikrede for at sikre juridisk klarhed for forbrugere og virksomheder, og at man 
bør overveje menneskelig overvågning af AI-applikationer med høj risiko;

6. er overbevist om, at den eksisterende lovgivning skal tilpasses nye teknologier; anmoder 
Kommissionen om bl.a. at tilpasse produktansvarsdirektivet1, navnlig ved at omdefinere 
begreberne "produkt" og "defekt" og overveje at tilpasse begrebet "bevisbyrde", hvilket 
bør afspejle ændringerne af direktivet om produktsikkerhed i almindelighed2;

7. understreger, at samfundet, herunder forbrugerne, bør drage fordel af en ansvarlig 
udvikling og udbredelse af AI, som tjener samfundets interesser; anmoder derfor 
Kommissionen om at fastlægge etiske regler for udvikling, udbredelse og anvendelse af 
AI, robotteknologi og relaterede teknologier under hensyntagen til principperne om 
bedre lovgivning;

8. understreger, at den frie udveksling af data inden for det digitale indre marked er 

1 EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29.
2 EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.DAN
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afgørende for uddannelsen af AI, og at dette bør understøttes af passende aftalemæssige 
regler;

9. opfordrer Kommissionen til at støtte udviklingen af internationale standarder til styring 
af anvendelsen af AI;

Det indre markeds funktion for så vidt angår digitale elementer

10. understreger, at forbrugerne allerede nyder godt af stærke databeskyttelsesregler såsom 
GDPR3 og e-databeskyttelsesdirektivet4; glæder sig over, at Kommissionen planlægger 
foranstaltninger til at sætte enkeltpersoner i stand til at udøve deres rettigheder, hvilket i 
det mindste delvist skal være baseret på civilret;

11. anmoder Kommissionen om at sikre, at brugerne informeres tilstrækkeligt, og at deres 
rettigheder garanteres effektivt, når de interagerer med automatiserede 
beslutningssystemer, og at automatiske beslutningsprocedurer ikke skaber urimeligt 
partiske resultater for forbrugerne på det indre marked;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre en stærk beskyttelse af brugernes 
civilretlige rettigheder i det kommende forslag til en retsakt om digitale tjenester, 
navnlig med henblik på at beskytte bl.a. ytringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser og beskytte brugerne mod skadelig mikromålretning;

13. understreger, at det er uacceptabelt, at forbrugerne udsættes for usikre produkter, og at 
der derfor er behov for et øget ansvar for onlinemarkedspladser; anmoder 
Kommissionen om i forslaget til retsakten om digitale tjenester at fastsætte klare regler 
for indholdshostingplatformes ansvar for de varer, der sælges eller reklameres for på 
dem, med henblik på bl.a. at lukke det juridiske gab, hvor købere ikke opnår den 
tilfredshed, som han eller hun er berettiget til i henhold til loven eller aftalen om 
levering af varer, f.eks. fordi det ikke er muligt at identificere den primære sælger;

14. mener, at anvendelsen af intelligente kontrakter i det digitale indre marked skal være 
solidt baseret på civil- og aftaleret for at sikre virksomhedernes og forbrugernes 
rettigheder;

15. bemærker, at store platforme med betydelige netværkseffekter kan fungere som de facto 
"onlinegatekeepere" i den digitale økonomi, og opfordrer indtrængende Kommissionen 
til at analysere den indvirkning, som disse store platformes magt har på forbrugernes og 
SMV'ernes rettigheder.

3 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
4 EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DAN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.DAN

