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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en 
consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

Algemeen

1. erkent het belang voor de EU-burgers van een goed functionerende digitale 
eengemaakte markt en het gebruik van AI, robotica en aanverwante technologieën, 
aangezien deze een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee onze samenlevingen 
geconfronteerd worden, met name tijdens de COVID-19-pandemie;

2. is van mening dat kmo’s vanwege hun beperkte middelen ondersteund moeten worden 
bij hun digitale transformatie; verzoekt de Commissie daarom een geschiktheidscontrole 
voor kmo’s uit te voeren alvorens wetgeving te publiceren en de administratieve lasten 
tot een minimum te beperken door onder meer normen te ontwikkelen;

3. wijst erop dat de digitale eengemaakte markt en AI divers zijn en onderhevig aan snelle 
en dynamische ontwikkelingen; dringt er bij de Commissie op aan dat zij in haar 
voorstellen en initiatieven streeft naar een juist evenwicht, door enerzijds een “one size 
fits all”-benadering en anderzijds een versnippering van de markt door nationale 
benaderingen te vermijden;

Het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren

4. benadrukt dat een nieuw regelgevingskader voor AI nodig is om de potentiële risico’s 
van autonoom gedrag aan te pakken en het vertrouwen van en de voordelen voor 
gebruikers te maximaliseren; verzoekt de Commissie een op risico’s gebaseerd en 
innovatievriendelijk wetgevingskader voor AI voor te stellen, dat erop gericht is lacunes 
in de bestaande wetgeving op te sporen en weg te werken en dat in overeenstemming is 
met de bestaande sectorspecifieke wetgeving;

5. is stellig van mening dat de definities van “AI” en “hoog risico” toekomstbestendig 
moeten zijn om rechtszekerheid voor consumenten en bedrijven te waarborgen, en 
moeten voorzien in menselijk toezicht op risicovolle AI-toepassingen;

6. is ervan overtuigd dat de bestaande wetgeving moet worden aangepast aan nieuwe 
technologieën; verzoekt de Commissie onder meer de 
productaansprakelijkheidsrichtlijn1 aan te passen, met name door de termen “product” 
en “gebrek” te herdefiniëren en wijzigingen in het begrip “bewijslast” te overwegen, 
die de wijzigingen in de richtlijn inzake algemene productveiligheid2 moeten 
weerspiegelen;

7. wijst erop dat de samenleving, met inbegrip van de consumenten, baat moet hebben bij 
de verantwoorde ontwikkeling en toepassing van AI die het maatschappelijk welzijn ten 
goede komt; verzoekt de Commissie daarom ethische regels vast te stellen voor de 

1 PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29.
2 PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.NLD
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ontwikkeling, de uitrol en het gebruik van AI, robotica en aanverwante technologieën, 
rekening houdend met de beginselen van betere regelgeving;

8. benadrukt dat voor het trainen van AI het vrije verkeer van gegevens binnen de digitale 
eengemaakte markt van essentieel belang is en dat dit moet worden geschraagd door de 
passende contractuele regels;

9. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van internationale normen voor het gebruik van 
AI te ondersteunen;

Werking van de digitale aspecten van de eengemaakte markt

10. wijst erop dat de consumenten reeds profiteren van strenge gegevensbeschermingsregels 
zoals de algemene verordening gegevensbescherming3 en de e-privacyrichtlijn4; 
waardeert het dat de Commissie maatregelen plant om individuen in staat te stellen hun 
rechten uit te oefenen en meent dat deze ten minste gedeeltelijk op het burgerlijk recht 
gebaseerd moeten zijn;

11. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat gebruikers naar behoren worden 
geïnformeerd en dat hun rechten daadwerkelijk worden gewaarborgd wanneer zij te 
maken hebben met geautomatiseerde besluitvormingssystemen, en dat automatische 
besluitvormingssystemen geen oneerlijk vertekende outputs voor consumenten in de 
interne markt genereren;

12. dringt er bij de Commissie op aan om in het komende wetgevingsvoorstel inzake 
digitale diensten te zorgen voor een sterke bescherming van de burgerrechten van 
gebruikers, om met name de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van 
dienstverlening te beschermen en gebruikers te vrijwaren van schadelijke 
microtargeting;

13. benadrukt dat het onaanvaardbaar is dat consumenten worden blootgesteld aan onveilige 
producten en dat daarom een grotere aansprakelijkheid van onlinemarktplaatsen nodig 
is; verzoekt de Commissie om in de wet inzake digitale diensten duidelijke regels vast te 
stellen betreffende de aansprakelijkheid van contenthostingplatforms voor goederen die 
op deze platforms worden verkocht of aangeprezen, om onder meer de juridische kloof 
te dichten ingeval de gebruiker niet de genoegdoening heeft gekregen waarop hij of zij 
volgens de wet of de overeenkomst voor de levering van goederen recht heeft, 
bijvoorbeeld omdat de primaire verkoper niet kan worden geïdentificeerd;

14. is van mening dat het gebruik van slimme contracten in de digitale eengemaakte markt 
stevig verankerd moet zijn in het burgerlijk recht en het verbintenissenrecht, teneinde de 
rechten van bedrijven en consumenten te waarborgen;

15. wijst erop dat grote platforms met aanzienlijke netwerkeffecten de facto kunnen 
fungeren als “online poortwachters” van de digitale economie en verzoekt de 
Commissie te analyseren welke impact de macht van deze grote platforms heeft op 
de rechten van consumenten en kmo’s.

3 PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1.
4 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.

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

