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Forslag til forordning (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Digitaliseringen af økonomien går 
stadig hurtigere. Informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) er ikke 
længere en specifik sektor, men grundlaget 
for alle moderne innovative økonomiske 
systemer og samfund. Elektroniske data er 
kernen i disse systemer og kan skabe stor 
værdi, når de analyseres eller kombineres 
med tjenester og varer.

(1) Digitaliseringen af økonomien går 
stadig hurtigere. Informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) er ikke 
længere en specifik sektor, men grundlaget 
for alle moderne innovative økonomiske 
systemer og samfund. Elektroniske data er 
kernen i disse systemer og kan skabe stor 
værdi, når de analyseres eller kombineres, 
under sikre forhold, med tjenester og 
varer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Etableringsfriheden og den frie 
udveksling af tjenesteydelser i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions 

(3) Etableringsfriheden og den frie 
udveksling af tjenesteydelser i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions 
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funktionsmåde gælder også for datalagring 
og andre databehandlingstjenester. 
Imidlertid bliver leveringen af disse 
tjenester hæmmet eller forhindret af visse 
nationale krav vedrørende dataenes 
placering.

funktionsmåde gælder også for 
databehandlingstjenester, herunder 
dataportering. Imidlertid bliver leveringen 
af disse tjenester hæmmet eller forhindret 
af visse nationale, regionale eller lokale 
krav vedrørende dataenes placering.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse hindringer for fri udveksling af 
datalagring og andre 
databehandlingstjenester og for 
etableringsretten for leverandører af 
sådanne tjenester skyldes krav i 
medlemsstaternes nationale lovgivning om, 
at dataene lagres og behandles inden for et 
bestemt geografisk område eller 
territorium. Andre regler eller anden 
administrativ praksis har en tilsvarende 
virkning ved at pålægge specifikke krav, 
som gør det vanskeligere at lagre eller på 
anden måde behandle data uden for et 
bestemt geografisk område eller territorium 
i Unionen, f.eks. krav om brug af 
teknologi, der er certificeret eller godkendt 
i en bestemt medlemsstat. Usikkerhed om 
retstilstanden med hensyn til rækkevidden 
af berettigede og uberettigede 
dataplaceringskrav begrænser yderligere 
markedsdeltagernes og den offentlige 
sektors valgmuligheder med hensyn til, 
hvor data lagres eller på anden vis 
behandles.

(4) Disse hindringer for fri udveksling af 
databehandlingstjenester og for 
etableringsretten for leverandører af 
sådanne tjenester skyldes krav i 
medlemsstaternes nationale lovgivning om, 
at dataene behandles inden for et bestemt 
geografisk område eller territorium. Andre 
regler eller anden administrativ praksis har 
en tilsvarende virkning ved at pålægge 
specifikke krav, som gør det vanskeligere 
at behandle data uden for et bestemt 
geografisk område eller territorium i 
Unionen, f.eks. krav om brug af teknologi, 
der er certificeret eller godkendt i en 
bestemt medlemsstat. Usikkerhed om 
retstilstanden med hensyn til rækkevidden 
af berettigede og uberettigede 
dataplaceringskrav begrænser yderligere 
markedsdeltagernes og den offentlige 
sektors valgmuligheder med hensyn til, 
hvor data behandles. Denne forordning 
begrænser på ingen måde virksomheder i 
at indgå kontraktlige aftaler, der angiver, 
hvor dataene skal placeres. Denne 
forordning skal blot forbedre dette valg 
ved at sikre, at en aftalt placering kan 
ligge overalt i Unionen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Kombination af disse hindringer har 
ført til en mangel på konkurrence mellem 
udbydere af cloud-tjenesteudbydere i 
Europa, til forskellige problemer med 
"leverandørlåse" og til en alvorlig mangel 
på datamobilitet. Tilsvarende har 
datalokaliseringspolitikker undergravet 
forsknings- og udviklingsvirksomheders 
mulighed for at fremme samarbejde 
mellem virksomheder, universiteter og 
andre forskningsinstitutioner med henblik 
på at fremme deres egen innovation.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Fri udveksling af data i Unionen vil 
spille en vigtig rolle i forhold til at opnå 
datadreven vækst og innovation. I lighed 
med virksomheder og forbrugere vil 
medlemsstaternes offentlige myndigheder 
og organer kunne drage fordel af øget 
valgfrihed med hensyn til datadrevne 
tjenesteydere, af mere konkurrencedygtige 
priser og af en mere effektiv levering af 
tjenesteydelser til borgerne. I betragtning 
af de store mængder data, som offentlige 
myndigheder og organer håndterer, er det 
af største vigtighed, at de går foran med et 
godt eksempel med hensyn til anvendelse 
af tjenester for elektronisk 
databehandling, og at de afholder sig fra 
at lægge begrænsninger på dataplacering, 
når de gør brug af tjenester for 
elektronisk databehandling. Offentlige 
myndigheder og organer bør derfor også 
være omfattet af denne forordning, 
herunder i forbindelse med offentlige 
udbud, medmindre andet følger af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU1a. Denne forordning skaber 
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samtidig ikke nogen forpligtelse for 
offentlige enheder til at outsource 
databehandling.
_____________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/24/EU af 26. februar 2014 om 
offentlige udbud og om ophævelse af 
direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 
28.3.2014, s. 65).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De retlige rammer for beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger, særlig 
forordning (EU) 2016/67930, direktiv (EU) 
2016/68031 og direktiv 2002/58/EF32 bør 
ikke berøres af nærværende forordning.

(9) De retlige rammer for beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og for 
respekten for privatliv samt beskyttelse af 
personoplysninger i elektronisk 
kommunikation, særlig forordning (EU) 
2016/67930, direktiv (EU) 2016/68031 og 
direktiv 2002/58/EF32 berøres ikke af 
nærværende forordning.

__________________ __________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

30 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 

31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
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rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
privatlivets fred og elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

32 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 
af personoplysninger og beskyttelse af 
privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor (direktivet om 
privatlivets fred og elektronisk 
kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, 
s. 37).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I henhold til forordning (EU) 
2016/679 må medlemsstaterne hverken 
indskrænke eller forbyde den frie 
udveksling af personoplysninger inden for 
Unionen af grunde, der vedrører 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger. Samme princip om fri 
udveksling inden for Unionen gælder i 
henhold til nærværende forordning for 
ikkepersondata, medmindre en 
indskrænkning eller et forbud er berettiget 
af sikkerhedshensyn.

(10) I henhold til forordning (EU) 
2016/679 må medlemsstaterne hverken 
indskrænke eller forbyde den frie 
udveksling af personoplysninger inden for 
Unionen af grunde, der vedrører 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger. Samme princip om fri 
udveksling inden for Unionen gælder i 
henhold til nærværende forordning for 
ikkepersondata, medmindre en 
indskrænkning eller et forbud er berettiget 
af offentlige sikkerhedshensyn. 
Forordning (EU) 2016/679 og 
nærværende forordning giver et 
sammenhængende sæt af regler, der 
muliggør fri bevægelighed for forskellige 
typer af data. Når datasæt indeholder 
både personoplysninger og 
ikkepersondata, bør forordning (EU) 
2016/679 finde anvendelse på 
personoplysningsdelen af sættet, og 
nærværende forordning bør finde 
anvendelse på den del af sættet, der 
omhandler ikkepersondata. Når 
personoplysninger og ikkepersondata i et 
blandet datasæter er knyttet uløseligt 
sammen, bør nærværende forordning 
finde anvendelse, uden at det berører 
forordning (EU) 2016/679. Hvis 
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teknologiske fremskridt såsom kunstig 
intelligens, maskinlæring, tingenes 
internet og big data-analyse gør det 
muligt at omdanne anonymiserede 
ikkepersondata til personoplysninger, 
behandles sådanne oplysninger som 
personoplysninger, og forordning (EU) 
2016/679 finder tilsvarende anvendelse. 
Desuden pålægger nærværende 
forordning ikke nogen forpligtelse til at 
lagre forskellige typer af data hver for sig 
eller en forpligtelse til at skille blandede 
datasæt ad.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dataplaceringskrav udgør en klar 
hindring for fri udveksling af 
datalagringstjenester og andre 
databehandlingstjenester i Unionen og for 
det indre marked. Sådanne krav bør 
forbydes, medmindre de er begrundet i 
hensynet til den offentlige sikkerhed, jf. 
EU-retten, navnlig artikel 52 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 
opfylder proportionalitetsprincippet, der er 
forankret i artikel 5 i traktaten om Den 
Europæiske Union. For at gennemføre 
princippet om fri udveksling af 
ikkepersondata på tværs af grænserne, 
sikre en hurtig afskaffelse af eksisterende 
dataplaceringskrav og gøre det muligt af 
driftsmæssige årsager at lagre data eller 
foretage anden databehandling flere steder 
i Unionen, og da der ved denne forordning 
indføres foranstaltninger til at sikre 
myndighederne adgang til data i 
regulerings- og tilsynsøjemed, bør 
medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig 
andre begrundelser for at begrænse den fri 
udveksling af data end hensynet til den 
offentlige sikkerhed.

(12) Dataplaceringskrav udgør en klar 
hindring for fri udveksling af 
databehandlingstjenester i Unionen og for 
det indre marked. Sådanne krav bør 
forbydes, medmindre de er begrundet i 
bydende nødvendige hensyn til den 
offentlige sikkerhed, jf. EU-retten, navnlig 
artikel 52 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, og opfylder 
proportionalitetsprincippet, der er forankret 
i artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. For at gennemføre princippet om fri 
udveksling af ikkepersondata på tværs af 
grænserne, sikre en hurtig afskaffelse af 
eksisterende dataplaceringskrav og gøre 
det muligt af driftsmæssige årsager at 
foretage databehandling flere steder i 
Unionen, og da der ved denne forordning 
indføres foranstaltninger til at sikre 
myndighederne adgang til data i 
regulerings- og tilsynsøjemed, bør 
medlemsstaterne ikke kunne påberåbe sig 
andre begrundelser for at begrænse den fri 
udveksling af data end hensynet til den 
offentlige sikkerhed.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Begrebet "den offentlige 
sikkerhed", som omhandlet i artikel 52 i 
TEUF og som fortolket af Domstolen, 
omfatter både den interne og eksterne 
sikkerhed i en medlemsstat. Det 
forudsætter, at der foreligger en reel og 
tilstrækkelig alvorlig trussel, der påvirker 
en af de grundlæggende interesser i 
samfundet, såsom en trussel for driften af 
institutionerne og de livsvigtige offentlige 
tjenester og for befolkningens overlevelse 
samt risikoen for en alvorlig forstyrrelse 
af de internationale relationer eller af 
nationernes fredelige sameksistens, eller 
en trussel mod militære interesser. 
Begrebet "bydende nødvendig af hensyn 
til den offentlige sikkerhed" forudsætter 
en trussel mod den offentlige sikkerhed, 
der har en særlig høj grad af alvor. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet bør 
datalokaliseringskrav, der i særlige 
tilfælde er begrundet i bydende 
nødvendige hensyn til den offentlige 
sikkerhed, være egnede til at nå det 
tilsigtede mål og bør ikke gå ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre en effektiv anvendelse af 
princippet om fri udveksling af 
ikkepersondata på tværs af grænserne og 
undgå, at der opstår nye hindringer på det 
indre marked, bør medlemsstaterne 
underrette Kommissionen om ethvert 

(13) For at sikre en effektiv anvendelse af 
princippet om fri udveksling af 
ikkepersondata på tværs af grænserne og 
undgå, at der opstår nye hindringer på det 
indre marked, bør medlemsstaterne straks 
underrette Kommissionen om ethvert 
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udkast til retsakt, der indeholder nye 
dataplaceringskrav eller ændrer 
eksisterende krav. Sådanne underretninger 
bør foretages og vurderes i henhold til den 
procedure, der er fastlagt i direktiv (EU) 
2015/153533.

udkast til retsakt, der indeholder nye 
dataplaceringskrav eller ændrer 
eksisterende krav. Sådanne udkast til 
retsakt bør forelægges og vurderes i 
henhold til den procedure, der er fastlagt i 
direktiv (EU) 2015/153533.

__________________ __________________
33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om 
en informationsprocedure med hensyn til 
tekniske forskrifter samt forskrifter for 
informationssamfundets tjenester (EUT L 
241 af 17.9.2015, s. 1).

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at fjerne eventuelle eksisterende 
hindringer bør medlemsstaterne desuden i 
løbet af en overgangsperiode på 12 
måneder tage eksisterende nationale 
dataplaceringskrav op til revision og 
meddele Kommissionen de 
dataplaceringskrav, som de anser for at 
være i overensstemmelse med denne 
forordning, samt give en begrundelse 
herfor. Disse underretninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere, om 
eventuelle resterende dataplaceringskrav 
er i overensstemmelse med forordningen.

(14) For at fjerne eventuelle eksisterende 
hindringer bør medlemsstaterne desuden i 
løbet af en overgangsperiode på 12 
måneder tage eksisterende nationale 
dataplaceringskrav op til revision og 
underrette Kommissionen om de 
dataplaceringskrav, som de anser for at 
være i overensstemmelse med denne 
forordning, samt give en begrundelse 
herfor. Disse underretninger bør sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere, om 
eventuelle resterende 
datalokaliseringskrav er opfyldt og, hvor 
det er relevant, at vedtage afgørelser, 
hvori medlemsstater anmodes om at 
ændre eller ophæve sådanne 
datalokaliseringskrav.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15



PE624.109/ 9

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at skabe klarhed om 
dataplaceringskravene i medlemsstaterne 
for fysiske og juridiske personer, som 
f.eks. leverandører og brugere af 
datalagring og andre 
databehandlingstjenester, bør 
medlemsstaterne offentliggøre og jævnligt 
ajourføre oplysningerne om sådanne 
foranstaltninger på et centralt 
onlineinformationssted. Med henblik på at 
sikre, at fysiske og juridiske personer 
informeres på passende vis om 
dataplaceringskrav overalt i Unionen, bør 
medlemsstaterne meddele Kommissionen 
adresserne på disse 
onlineinformationssteder. Kommissionen 
bør offentliggøre disse adresser på sit eget 
websted.

(15) For at skabe klarhed om 
dataplaceringskravene i medlemsstaterne 
for fysiske og juridiske personer, som 
f.eks. leverandører og brugere af 
datalagring og andre 
databehandlingstjenester, bør 
medlemsstaterne offentliggøre detaljerne i 
disse krav på et centralt 
onlineinformationssted, eller de bør stille 
detaljerne til rådighed på et 
informationssted, der er oprettet på EU-
plan i henhold til en anden EU-retsakt, 
såsom Europa-Parlamentets og 
Kommissionens forordning (EU) nr. ... 
[den fælles digitale portal]. 
Medlemsstaterne bør jævnligt ajourføre 
oplysningerne. Med henblik på at sikre, at 
fysiske og juridiske personer informeres på 
passende vis om dataplaceringskrav overalt 
i Unionen, bør medlemsstaterne meddele 
Kommissionen adresserne på disse 
onlineinformationssteder. Kommissionen 
bør offentliggøre disse adresser på sit eget 
websted sammen med en konsolideret liste 
over de gældende dataplaceringskrav i 
medlemsstaterne. Kommissionen bør 
desuden offentliggøre oplysninger om 
disse krav på dens officielle arbejdssprog.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Baggrunden for dataplaceringskrav 
er ofte manglende tillid til datalagring og 
anden databehandling i andre lande, der 
udspringer af en formodning om, at 
dataene ikke er tilgængelige for 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, når de f.eks. skal foretage 
inspektion og audit i regulerings- eller 
tilsynsøjemed. Det bør derfor klart fastslås, 

(16) Baggrunden for dataplaceringskrav 
er ofte manglende tillid til databehandling i 
andre lande, der udspringer af en 
formodning om, at dataene ikke er 
tilgængelige for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder, når de f.eks. skal 
foretage inspektion og audit i regulerings- 
eller tilsynsøjemed. Det er derfor 
nødvendigt at forstærke 
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at denne forordning ikke berører de 
kompetente myndigheders beføjelser til at 
anmode om og få adgang til data i 
overensstemmelse med EU-retten eller 
national ret, og at kompetente myndigheder 
ikke må nægtes adgang til data med den 
begrundelse, at dataene lagres eller på 
anden vis behandles i en anden 
medlemsstat.

hostingsikkerheden i alle medlemsstater, 
og det bør klart fastslås, at denne 
forordning ikke berører de kompetente 
myndigheders beføjelser til at anmode om 
og få adgang til data i overensstemmelse 
med EU-retten eller national ret, og at 
kompetente myndigheder ikke må nægtes 
adgang til data med den begrundelse, at 
dataene lagres eller på anden vis behandles 
i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Når en fysisk eller juridisk person, 
der er underlagt forpligtelser til at 
indberette data, ikke opfylder disse 
forpligtelser, og den kompetente 
myndighed har udtømt alle relevante 
muligheder for at få adgang til dataene, 
bør myndigheden kunne søge bistand hos 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater. I sådanne tilfælde bør de 
kompetente myndigheder, alt afhængigt af 
emnet i det pågældende tilfælde, gøre brug 
af de særlige samarbejdsinstrumenter i EU-
retten eller internationale aftaler, f.eks. – 
inden for henholdsvis politisamarbejde og 
samarbejde i strafferetlige, civilretlige og 
administrative anliggender – 
rammeafgørelse 2006/96034, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/41/EU35, Europarådets konvention 
om IT-kriminalitet36, Rådets forordning 
(EF) nr. 1206/200137, Rådets direktiv 
2006/112/EF38 og Rådets forordning (EU) 
nr. 904/201039. I mangel af sådanne særlige 
samarbejdsordninger bør de kompetente 
myndigheder samarbejde med hinanden 
gennem udpegede centrale kontaktpunkter 
med henblik på at give adgang til de 
ønskede data, medmindre det ville være i 
strid med den offentlige orden i den 
medlemsstat, der anmodes om bistand.

(18) Når en fysisk eller juridisk person, 
der er underlagt forpligtelser til at 
indberette data, ikke opfylder disse 
forpligtelser, bør myndigheden kunne søge 
bistand hos de kompetente myndigheder i 
andre medlemsstater. I sådanne tilfælde bør 
de kompetente myndigheder, alt afhængigt 
af emnet i det pågældende tilfælde, gøre 
brug af de særlige samarbejdsinstrumenter 
i EU-retten eller internationale aftaler, 
f.eks. – inden for henholdsvis 
politisamarbejde og samarbejde i 
strafferetlige, civilretlige og administrative 
anliggender – rammeafgørelse 2006/96034, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/41/EU35, Europarådets konvention 
om IT-kriminalitet36, Rådets forordning 
(EF) nr. 1206/200137, Rådets direktiv 
2006/112/EF38 og Rådets forordning (EU) 
nr. 904/201039. I mangel af sådanne særlige 
samarbejdsordninger bør de kompetente 
myndigheder samarbejde med hinanden 
gennem udpegede centrale kontaktpunkter 
med henblik på at give adgang til de 
ønskede data.
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__________________ __________________
34 Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. december 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder (EUT L 
386 af 29.12.2006, s. 89).

34 Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA af 
18. december 2006 om forenkling af 
udvekslingen af oplysninger og 
efterretninger mellem medlemsstaternes 
retshåndhævende myndigheder (EUT L 
386 af 29.12.2006, s. 89).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/41/EU af 3. april 2014 om den 
europæiske efterforskningskendelse i 
straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/41/EU af 3. april 2014 om den 
europæiske efterforskningskendelse i 
straffesager (EUT L 130 af 1.5.2014, s. 1).

36 Europarådets konvention om IT-
kriminalitet, CETS nr. 185.

36 Europarådets konvention om IT-
kriminalitet, CETS nr. 185.

37 Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 
28. maj 2001 om samarbejde mellem 
medlemsstaternes retter om bevisoptagelse 
på det civil- og handelsretlige område 
(EFT L 174 af 27.6.2001, s. 1).

37 Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 
28. maj 2001 om samarbejde mellem 
medlemsstaternes retter om bevisoptagelse 
på det civil- og handelsretlige område 
(EFT L 174 af 27.6.2001, s. 1).

38 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 
november 2006 om det fælles 
merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 
11.12.2006, s. 1).

38 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. 
november 2006 om det fælles 
merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 
11.12.2006, s. 1).

39 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 
7. oktober 2010 om administrativt 
samarbejde og bekæmpelse af svig 
vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 
12.10.2010, s. 1).

39 Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 af 
7. oktober 2010 om administrativt 
samarbejde og bekæmpelse af svig 
vedrørende merværdiafgift (EUT L 268 af 
12.10.2010, s. 1).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at høste det fulde udbytte af et 
konkurrencepræget miljø bør 
professionelle brugere kunne træffe 
informerede valg og nemt kunne 
sammenligne de enkelte elementer i de 
forskellige datalagringstjenester eller 
andre databehandlingstjenester, der 
udbydes på det indre marked, herunder 
kontraktvilkårene for portering af data ved 
opsigelse af en kontrakt. På baggrund af 
innovationspotentialet på markedet samt 

(21) For at høste det fulde udbytte af et 
konkurrencepræget miljø bør 
professionelle brugere kunne træffe 
informerede valg og nemt kunne 
sammenligne de enkelte elementer i de 
forskellige databehandlingstjenester, der 
udbydes på det indre marked, herunder 
kontraktvilkårene for portering af data ved 
opsigelse af en kontrakt. På baggrund af 
innovationspotentialet på markedet samt 
erfaringerne og ekspertisen hos 
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erfaringerne og ekspertisen hos 
leverandører og professionelle brugere af 
datalagring og andre 
databehandlingstjenester bør 
markedsdeltagerne ved selvregulering 
fastlægge detaljerede informationskrav og 
operationelle krav vedrørende 
dataportering; selvreguleringen bør 
fremmes af Kommissionen og tage form af 
EU-adfærdskodekser, som kan omfatte 
standardkontraktvilkår. Hvis sådanne 
adfærdskodekser ikke er fastlagt og 
gennemført i praksis inden for en rimelig 
frist, bør Kommissionen dog tage 
situationen op til fornyet overvejelse.

leverandører og professionelle brugere af 
datalagring og andre 
databehandlingstjenester bør 
markedsdeltagerne ved selvregulering 
fastlægge detaljerede informationskrav og 
operationelle krav vedrørende 
dataportering; selvreguleringen bør 
fremmes og overvåges af Kommissionen 
og tage form af EU-adfærdskodekser, som 
kan omfatte standardkontraktvilkår. 
Adfærdskodekserne bør være omfattende, 
bør gøre det klart, at leverandørbinding 
ikke er acceptabel forretningspraksis, bør 
fastsætte bestemmelser om 
tillidsfremmende teknologier og bør 
ajourføres regelmæssigt for at holde trit 
med den teknologiske udvikling. 
Kommissionen bør sikre, at alle berørte 
interessenter, herunder små og 
mellemstore virksomheder og nystartede 
virksomheder, høres igennem hele 
processen. Kommissionen bør evaluere 
udviklingen og effektiviteten af 
gennemførelsen af sådanne 
adfærdskodekser.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Kommissionen bør regelmæssigt 
tage denne forordnings bestemmelser op 
til revision, særlig med henblik på at 
afgøre, om der er behov for ændringer i 
lyset af udviklingen i de teknologiske 
betingelser og markedsvilkårene.

(28) Kommissionen bør forelægge en 
rapport om gennemførelsen af denne 
forordning, særlig med henblik på at 
afgøre, om der er behov for ændringer i 
lyset af udviklingen i de teknologiske 
betingelser og markedsvilkårene såsom 
kunstig intelligens, maskinlæring, 
tingenes internet og big data-analyse. 
Rapporten bør navnlig evaluere 
erfaringerne med forordningens 
anvendelse på blandede datasæt for at 
sikre, at innovationen trives, og bør 
evaluere gennemførelsen af undtagelsen 
vedrørende den offentlige sikkerhed. 
Kommissionen bør ligeledes, inden de 
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andre bestemmelser i denne forordning 
træder i anvendelse, offentliggøre 
retningslinjer for, hvordan den finder 
anvendelse på blandede datasæt, således 
at virksomhederne, herunder SMV'er, 
bedre kan forstå samspillet mellem denne 
forordning og forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse 
på lagring og anden behandling i Unionen 
af elektroniske data bortset fra 
personoplysninger, når denne lagring eller 
behandling:

1. Denne forordning finder anvendelse 
på behandling i Unionen af elektroniske 
data bortset fra personoplysninger, når 
denne lagring eller behandling:

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det drejer sig om blandede datasæt, 
finder denne forordning anvendelse på 
den del af sættet, der er ikkepersondata. 
Når personoplysninger og ikkepersondata 
i et blandet datasæt er knyttet uløseligt 
sammen, finder nærværende forordning 
anvendelse, uden at det berører 
forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "blandet datasæt": et datasæt 
bestående af både personoplysninger og 
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ikkepersondata

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. "datalagring": enhver lagring af 
data i elektronisk format

udgår

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. "behandling": enhver aktivitet eller 
række af aktiviteter – med eller uden brug 
af automatisk behandling – som data i 
elektronisk format eller datasæt gøres til 
genstand for, f.eks. indsamling, 
registrering, organisering, 
systematisering, opbevaring, tilpasning 
eller ændring, genfinding, søgning, brug, 
videregivelse ved transmission, formidling 
eller enhver anden form for overladelse, 
sammenstilling eller samkøring, 
begrænsning, sletning eller tilintetgørelse

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "leverandør": en fysisk eller juridisk 
person, der leverer datalagringstjenester 
eller andre databehandlingstjenester

4. "leverandør": en fysisk eller juridisk 
person, der leverer 
databehandlingstjenester
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. "dataplaceringskrav": enhver 
forpligtelse, betingelse og begrænsning og 
ethvert forbud eller andre krav, der er 
fastsat i medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser, og som 
indebærer, at datalagring og anden 
databehandling skal finde sted i en bestemt 
medlemsstat, eller forhindrer datalagring 
og anden databehandling i en anden 
medlemsstat

5. "dataplaceringskrav": enhver 
forpligtelse, betingelse og begrænsning og 
ethvert forbud eller andre krav, der er 
fastsat i medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser eller 
administrative praksis, og dermed 
forbundne bestemmelser, herunder 
vedrørende offentlige udbud, og som 
indebærer, at databehandling skal finde 
sted i en bestemt medlemsstat, eller 
forhindrer databehandling i en anden 
medlemsstat

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "kompetent myndighed": en 
myndighed i en medlemsstat, der med 
henblik på varetagelse af sine officielle 
opgaver i henhold til national ret eller EU-
retten har beføjelse til at få adgang til data, 
der er lagret eller behandlet af en fysisk 
eller juridisk person

6. "kompetent myndighed": en 
myndighed i en medlemsstat, der med 
henblik på varetagelse af sine officielle 
opgaver i henhold til national ret eller EU-
retten har beføjelse til at få adgang til data, 
der er behandlet af en fysisk eller juridisk 
person

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "bruger": en fysisk eller juridisk 
person, der benytter eller anmoder om en 
datalagringstjeneste eller anden 
databehandlingstjeneste

7. "bruger": en fysisk eller juridisk 
person, herunder en enhed i den offentlige 
sektor, der benytter eller anmoder om en 
databehandlingstjeneste
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. "professionel bruger": en fysisk eller 
juridisk person, herunder en offentlig 
enhed, der benytter eller anmoder om en 
datalagringstjeneste eller anden 
databehandlingstjeneste i forbindelse med 
sit erhverv, sin forretning, sit håndværk, sin 
profession eller sine opgaver.

8. "professionel bruger": en fysisk eller 
juridisk person, herunder en offentlig 
enhed, der benytter eller anmoder om en 
databehandlingstjeneste i forbindelse med 
sit erhverv, sin forretning, sit håndværk, sin 
profession eller sine opgaver.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Placeringen af data med henblik på 
lagring eller anden behandling inden for 
Unionen må ikke begrænses til en bestemt 
medlemsstats område, og lagring eller 
anden behandling i en anden medlemsstat 
må ikke forbydes eller begrænses, 
medmindre det er begrundet i hensynet til 
den offentlige sikkerhed.

1. Dataplaceringskrav skal forbydes, 
medmindre de undtagelsesvis og i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet er begrundet i 
bydende nødvendige hensyn til den 
offentlige sikkerhed.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om ethvert udkast til 
retsakt, der indebærer nye 
dataplaceringskrav eller ændringer af 
eksisterende dataplaceringskrav, i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
er fastsat i den nationale ret til 
gennemførelse af direktiv (EU) 
2015/1535.

2. Medlemsstaterne underretter straks 
Kommissionen om ethvert udkast til 
retsakt, der indebærer nye 
dataplaceringskrav eller ændringer af 
eksisterende dataplaceringskrav, i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
er fastsat i artikel 5, 6 og 7 i direktiv (EU) 
2015/1535.



PE624.109/ 17

DA

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 12 måneder efter at denne 
forordning er bragt i anvendelse, sikrer 
medlemsstaterne, at ethvert 
dataplaceringskrav, der ikke er i 
overensstemmelse med stk. 1, ophæves. 
Hvis en medlemsstat mener, at et 
dataplaceringskrav er i overensstemmelse 
med stk. 1 og derfor kan forblive i kraft, 
underretter den Kommissionen om den 
pågældende foranstaltning, idet den giver 
en begrundelse for at opretholde 
foranstaltningen.

3. Senest ... [12 måneder efter datoen 
for denne forordnings ikrafttræden] sikrer 
medlemsstaterne, at ethvert 
dataplaceringskrav, der ikke er i 
overensstemmelse med stk. 1, er ophævet. 
Hvis en medlemsstat senest ... [12 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden] mener, at et 
dataplaceringskrav er i overensstemmelse 
med stk. 1 og derfor kan forblive i kraft, 
underretter den Kommissionen om den 
pågældende foranstaltning, idet den giver 
en begrundelse for at opretholde 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører artikel 258 i TEUF, 
undersøger Kommissionen inden for en 
frist på tre måneder fra datoen for 
modtagelsen af denne underretning, om 
den pågældende foranstaltning er i 
overensstemmelse med stk. 1, og, hvis det 
er relevant, vedtager den en afgørelse, 
hvori den pågældende medlemsstat 
anmodes om at ændre eller ophæve 
foranstaltningen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne gør de nærmere 
oplysninger om eventuelle 
dataplaceringskrav, der er gældende på 
deres område, offentligt tilgængelige 
online via et centralt informationssted, som 
de ajourfører.

4. Medlemsstaterne gør de nærmere 
oplysninger om eventuelle 
dataplaceringskrav, der er gældende på 
deres område, offentligt tilgængelige 
online via et centralt informationssted, som 
de ajourfører, eller via et informationssted 
på EU-plan, som er oprettet i henhold til 
en anden EU-retsakt, hvis der foreligger 
et sådant.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen adressen på deres centrale 
informationssted som omhandlet i stk. 4. 
Kommissionen offentliggør linkene til 
disse informationssteder på sit websted.

5. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen adressen på deres centrale 
informationssted som omhandlet i stk. 4. 
Kommissionen offentliggør linkene til 
disse informationssteder på sit websted 
sammen med en regelmæssigt ajourført 
konsolideret liste over alle 
dataplaceringskrav som omhandlet i stk. 
4, herunder oplysninger om disse krav på 
dens officielle arbejdssprog.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en kompetent myndighed har 
udtømt alle relevante muligheder for at få 
adgang til data, kan den anmode om 
bistand fra en kompetent myndighed i en 
anden medlemsstat i overensstemmelse 
med den procedure, der er fastlagt i artikel 
7, og sidstnævnte myndighed skal yde 
bistand i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 7, medmindre det 

2. Hvis en kompetent myndighed ikke 
får adgang til data efter at have kontaktet 
brugeren af databehandlingstjenesten, og 
hvis der ikke findes nogen specifikke 
samarbejdsmekanismer i henhold til EU-
retten eller internationale aftaler om at 
udveksle data mellem kompetente 
myndigheder i forskellige medlemsstater, 
kan den pågældende kompetente 
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ville være i strid med den offentlige orden 
i denne myndigheds medlemsstat.

myndighed anmode om bistand fra en 
kompetent myndighed i en anden 
medlemsstat i overensstemmelse med den 
procedure, der er fastlagt i artikel 7. 
Sidstnævnte myndighed skal yde bistand i 
overensstemmelse med denne procedure.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en anmodning om bistand 
indebærer, at den adspurgte myndighed 
skal have adgang til en fysisk eller juridisk 
persons lokaler, herunder til udstyr og 
midler til datalagring eller anden 
databehandling, skal en sådan adgang være 
i overensstemmelse med reglerne i 
Unionens eller medlemsstatens procesret.

3. Hvis en anmodning om bistand 
indebærer, at den adspurgte myndighed 
skal have adgang til en fysisk eller juridisk 
persons lokaler, herunder til udstyr og 
midler til databehandling, skal en sådan 
adgang være i overensstemmelse med EU-
retten eller procesretten i den 
medlemsstat, hvor lokalerne eller udstyret 
findes.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 2 finder kun anvendelse, hvis 
der ikke i henhold til EU-lovgivningen 
eller internationale aftaler er en specifik 
samarbejdsordning vedrørende 
udveksling af data mellem de kompetente 
myndigheder i forskellige medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tilskynder til og 1. Kommissionen tilskynder til og 
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fremmer udvikling af adfærdskodekser for 
selvregulering på EU-plan med henblik på 
at fastlægge retningslinjer for bedste 
praksis i forbindelse med leverandørskift 
og for at sikre, at leverandørerne, inden 
der indgås kontrakt om datalagring eller 
anden databehandling, giver 
professionelle brugere tilstrækkeligt 
detaljerede, klare og gennemskuelige 
oplysninger om:

fremmer udvikling af adfærdskodekser for 
selvregulering på EU-plan med henblik på 
at bidrage til en konkurrencedygtig 
dataøkonomi, som er baseret på 
princippet om gennemsigtighed, og som 
fastlægger retningslinjer, der bl.a. 
omfatter følgende:

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) bedste praksis i forbindelse med 
leverandørskift og portering af data i et 
struktureret, almindeligt anvendt, 
interoperabelt og maskinlæsbart format, 
herunder åbne standardiserede formater, 
hvis det er nødvendigt, eller hvis den 
leverandør, der modtager dataene, 
anmoder derom

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de procedurer, tekniske krav, 
tidsfrister og gebyrer, der gælder, når en 
professionel bruger vil skifte leverandør 
eller føre data tilbage til sine egne IT-
systemer, herunder procedurerne for og 
placeringen af databackup, de 
dataformater og -medier, der er til 
rådighed, den krævede IT-konfiguration 
og minimumsbåndbredde; hvor lang tid 
der går, inden poteringsprocessen kan 
sættes i gang, og hvor lang tid dataene 
forbliver tilgængelige til portering; samt 
garantierne for adgang til data, såfremt 

a) minimumsoplysningskrav for at 
sikre, at professionelle brugere, inden der 
indgås kontrakt om datalagring og -
behandling, får tilstrækkeligt detaljerede, 
klare og gennemskuelige oplysninger om 
de procedurer, tekniske krav, tidsfrister og 
gebyrer, der gælder i tilfælde af, at en 
professionel bruger vil skifte leverandør 
eller føre data tilbage til sine egne IT-
systemer, samt garantierne for adgang til 
data, såfremt leverandøren går konkurs.
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leverandøren går konkurs, og

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de operationelle krav i forbindelse 
med leverandørskift eller portering af data 
i et struktureret, almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format, der giver brugeren 
tilstrækkelig tid til at skifte leverandør 
eller portere data.

udgår

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen sikrer, at de 
adfærdskodekser, der er omhandlet i stk. 
1, udvikles i tæt samarbejde med alle 
relevante interessenter, herunder 
sammenslutninger af små og mellemstore 
virksomheder og nystartede virksomheder, 
brugere og leverandører af cloudtjenester.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tilskynder 
leverandørerne til at gennemføre de 
adfærdskodekser, der er omhandlet i stk. 1, 
i praksis, senest et år efter at denne 
forordning er bragt i anvendelse.

2. Kommissionen tilskynder 
leverandørerne til at færdiggøre 
udviklingen af de adfærdskodekser, der er 
omhandlet i stk. 1, senest … [12 måneder 
efter datoen for offentliggørelsen af denne 
forordning] og til at gennemføre dem i 
praksis senest … [24 måneder efter datoen 
for offentliggørelsen af denne 
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forordning]. 

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest to år efter at forordningen er 
bragt i anvendelse, vurderer 
Kommissionen udviklingen og den 
praktiske gennemførelse af 
adfærdskodekser samt leverandørernes 
formidling af oplysninger.

udgår

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. De centrale kontaktpunkter giver 
brugerne generel information om denne 
forordning, navnlig om udarbejdelsen af 
adfærdskodekser som omhandlet i artikel 
6.

Begrundelse

De centrale kontaktpunkters knowhow kan ikke blot bruges som bindeled mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen, men også som bindeled mellem institutionerne og 
brugerne.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [5 år efter den dato, der 
henvises til i artikel 10, stk. 2] tager 
Kommissionen denne forordnings 
bestemmelser op til revision og forelægger 
en rapport om de vigtigste resultater for 

1. Senest [3 år og 6 måneder efter 
datoen for offentliggørelsen af denne 
forordning] forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
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Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg.

Udvalg en rapport med en evaluering af 
anvendelsen af denne forordning, navnlig 
med hensyn til:
a) anvendelsen af denne forordning på 
blandede datasæt, især i lyset af 
udviklingen på markedet og den 
teknologiske udvikling, som kan udvide 
mulighederne for at fjerne anonymisering 
af data
b) medlemsstaternes gennemførelse af 
artikel 4, stk. 1, navnlig undtagelsen 
vedrørende den offentlige sikkerhed, og
c) udviklingen og den praktiske 
gennemførelse af adfærdskodekserne som 
omhandlet i artikel 6 samt 
leverandørernes formidling af 
oplysninger.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest ... [6 måneder efter datoen 
for offentliggørelsen af denne forordning] 
offentliggør Kommissionen retningslinjer 
om samspillet mellem denne forordning 
og forordning (EU) 2016/679 med hensyn 
til blandede datasæt.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forordningen finder anvendelse seks 
måneder efter offentliggørelsen.

2. Forordningen finder anvendelse seks 
måneder efter offentliggørelsen.

Artikel 9, stk. 2a, finder dog anvendelse 
fra … [1 dag efter denne forordnings 
ikrafttræden].


